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INLEDNING

I samband med det studium av vägfriktionsfrågor som

statens väginstitut - efter omorganisationen l97l be-

nämnt statens väg- och trafikinstitut - bedrivit sedan

1950-talet har också konstruerats och tillverkats

apparatur vidinstitutet för att mäta just friktionen

mellan bilhjul och vägbeläggning.

Utvecklingen framtvingades strängt taget av att ingen

lämplig utrustning för ändamålet var tillgänglig på

den allmänna marknaden och den apparatur som således

togs fram skulle i första hand tjäna forskningsändamål

och uteslutande användas av institutet. (Se beskriv-

ning av institutets första friktionsmätvagn, BV l, i

"Förhandlingar vid Nordiska Vägtekniska Förbundets 5.

kongress i Sverige 1952" och First International Skid

Prevention Conference, Proceedings, Charlottesville

1959").

På uppdrag av luftfartsverket konstruerades i mitten

av 1950-talet under ledning av dåvarande avdelnings-

chefen vid institutet, Gösta Kullberg, en mätvagn,

BV 2, för rutinkontroll av friktionen på flygfälts

rullbanor under snö- och isförhållanden. I förutsätt-

ningarna för uppdraget ingick att vagnen skulle kunna

handhas av flygplatspersonal efter viss, enkel ut-

bildning. Mätvagnen utfördes som släpvagn för att kunna

dras av ett vanligt motorfordon med andra arbetsupp-

gifter mellan friktionsmätningsperioderna. Mätvagnens

mekaniska princip var mycket enkel: genom att i rota-

tionshänseende kOppla ihop två olika hjulstorlekar

uppnåddes att det mindre hjulet (hjulbelastning

l0 000 N) under körning bromsades rullande med konstant

eftersläpning. Genom registrering av bromsmomentet var

det möjligt att göra kontinuerlig friktionsmätning

över praktiskt taget hur lång sträcka som helst.
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I stort sett har den beskrivna principen - för vilken

institutet för sig förbehållit namnet "skiddometer" -

varit ledande för institutets utvecklingsarbetepå

friktionsmätningsapparatur för rutinbruk men den ur-

sprungliga vagntypen, BV 2, modifierades stegvis -

likaledes på uppdrag av luftfartsverket - mot former

med lägre hjulbelastning och annan hjulupphängning. I

den senaste versionen har mäthjulet storleken 4.00-8

och dess belastning är endast ca 1 000 N.

Institutet har naturligtvis också använt vagnarna för

mätningar på-vanliga vägar och efter vissa modifika-

tioner funnit dem lämpliga för rutinbruk även där. Som

följd härav har institutet aktivt verkat för att appa-

raturen skall komma till permanent användning i väg-

sammanhang, främst vid kontroll av beläggningar.

Sedan vägverket under åren l973-l977 också beställt

ett antal vagnar av den senaste versionen har behovet

av en samlad, för vägändamål anpassad beskrivning av

vagnens konstruktion, skötsel och handhavande alltmer

aktualiserats, Föreliggande handbok utgör resultatet

av ett arbete, som på uppdrag av vägverket utförts av

väg- ocb.trafikinstitutet i syfte att fylla detta be-

hov.
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FRIKTIONEN I VÄGSAMMANHANG

När man talar om friktionen i vägsammanhang tänker man

sig vanligtvis den som en egenskap enbart knuten till

vägen. Eftersom yttre friktionen har sitt urSprung just

i den gemensamma kontaktytan för två föremål - i det

här aktuella fallet vägbana och däck - så är faktorer

som inverkar på ytegenskaperna hos båda komponenterna

betydelsefulla. Avsikten med det här avsnittet är att

försöka identifiera och enkelt beskriva några för frik-

tionen viktiga, beStämmande faktorer.

Den klassiska friktionsteorin är flera hundra år gammal.

Inte desto mindre är många av de hypoteser, som veten-

skapsmännen då ställde upp ochmed ytterligt enkla

hjälpmedel sökte bevisa, fortfarande accepterade när

det gäller friktionen mellan stela krOppar.

De.klässiSka friktionslagarna kartlade friktionens

yttringar men lyckades inte beskriva dess inre me-

kanism. Åtskilliga förklaringar har sett dagens ljus

bl a tänkte man sig mycket tidigt friktionen som en

rent mekanisk greppverkanpå.så sätt att ojämnheterna i

kontaktytorna bakade i varandra. På senare tid har man

också - särskilt för metaller - velat se friktionen

som en svetsprocess vilken åstadkommer en mer eller

mindre lätt brytbar förbindning mellan de angränsande

materialen i kontaktytorna.

För två kroppar, Ql och Q2 av relativt stelt material i

kontakt med varandra, som t ex fig 2.l.visar och utan "

smörjning av beröringsytan gäller enligt den klassiska

friktionsteorin att
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Fig 2.1 Stel kr0pp på stelt underlag

- friktionskraften F beror av belastningen N och ett

karakteristiskt tal för kontaktytornas beskaffenhet,

friktionstalet f såsom framgår av uttrycket:

 

.F==f - N

- friktionstalet f är högre just innan kropparna börjat

röra sig i förhållande till varandra, vilofriktion,

än då rörelsen kommit igång, glidfriktion

- friktionstalet vid glidfriktion är i stort sett obe-

roende av glidhastigheten

- friktionskraften är oberoende av skenbara kontakt-

ytans storlek As

 

I den sista punkten kan kanske uttrycket "skenbara kon-

taktytan" behöva en förklaring. Det

ket så att alla ytor - hur släta de

för ögat - sedda i stark förstoring

och skrovliga. Ett litet avsnitt av

lan kr0pparna Q.1 och Q2 i fig 2 .l ser

kanske ut som fig 2.2 visar
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Fig 2.2 Skenbar och verklig kontaktyta

Den verkliga kontakten uppstår i ett begränsat antal

punkter 01, 02, 03 osv och där blir yttrycket så högt

att materialet i Q1 och Q2 deformeras och ett: oregelbundet

mönster av små "kontaktöar" bildas. Summan av dessa

små kontaktytor utgör den verkliga kontaktytan AV. Den

skenbara kontaktytan är den yta som inryms inom kontak-

tens yttre begränSningslinje och fig 2.2 antyder ock-

så att den är större än den verkliga.

Modern forskning anses Visa att friktionen egentligen

uppstår genom attraktionskrafter mellan molekyler i

gränsytorna, s k adhesion. (Alltså krafter av samma

natur som fixerar planeterna i Vårt solsystem till so-

len och till varandra men i en helt annan skala). Adhe-

sionen ger sig till känna som ett motstånd om man för-

söker förflytta Ql längs Q2. De molekylära krafterna

verkar emellertid bara inom en radie av några miljondels

mm och förekommer därför uteslutande inom den verkliga

kontaktytan.

Ju större den verkliga kontaktytan är desto fler gräns-

molekyler kan attrahera varandra och desto större blir

friktionskraften. Det uttryck över friktionskraften som

angavs under den första punkten i den klassiska frik-

tionsteorin är således strängt taget endast giltigt om

den verkliga kontaktytan Ag växer i takt med belast-

 

ningen N.
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Så är också tillnärmelsevis fallet för stela material

och därmed förklaras den klassiska friktionsteorins

formulering. Man hade ju på den tiden inga resurser att

observera verkliga kontaktytan utan var i stort sett

hänvisad till att mäta friktionskrafter och belastnin-

gar samt naturligtvis skenbara kontaktytan.

Med tanke på de molekylära krafternas ringa verknings-

radie är det också lätt att inse vilka konsekvenser

det har att föra in ett skikt smörjmedel (även om det

är ganska tunt) i verkliga kontaktytan mellan de båda

kropparna§l1ochJQZ.I smörjmedelskiktet är - till skill-

nad från vad som är fallet i en fast krOpp - molekyler-

na lättrörliga i förhållande till varandra, så även om

smörjmedelsmolekyler genom adhesion häftar vid gräns-

molekyler i krOpparna så kan ändå inga nämnvärda frik-

tionskrafter överföras från131till.Qz.Villkoret är för-

stås att smörjmedelsskiktet har "flera molekylers

tjocklek".

Till vissa delar gäller det som hittills sagts om ste-

la krOppar - t ex den molekylära attraktionsteorin -

även det som är aktuellt här; nämligen friktionen mel-

lan gummi och stelt underlag. En belagd vägbana kan

utan vidare betraktas som stel i friktionssammanhang

men motparten - luftgummihjulet - förvisso inte.

Om man vill återge ett materials uppförande under in-

verkan av växlande krafter med hjälp av vardagliga me-

kaniska modeller så kan gummi avbildas starkt förenk-

lat med ett par fjädrar kopplade Samman med en sväng-

ningsdämpare som fig 2.3 visar.

De elastiska egenskaperna ("fjädrarna") betingas i hög

grad av gummitypen och antalet överbryggningar mellan

gummimolekylerna som erhålls vid vulkaniseringen av

gummit. De viskösa egenskaperna ("dämparna") betingas

av fyllmedlet (kol, kiselföreningar).
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Fig 2.3 Mekanisk modell av gummi

Gummi i den form det används i bildäck är ett mycket

elastiskt material dvs återtar efter en deformation

praktiskt taget ursprunglig form. Av modellen, fig

2.3, förstår man att en kraft som läggs på gummi inte

ögonblickligen motsvaras av en entydig, lätt beräk-

ningsbar formförändring, som fallet t ex är med stål,

eftersom dämparen fördröjer deformationen. Av fig 2.3

framgår också att omvänt vid avlastning återtar gummi

sin ursprungliga form i två faser i en snabb, omedel-

bar, åtföljd av en långsammare. Den långsammare delen -

betydelsefull för friktionen som vi snart ska se - be-

nämns viskoelastisk efterverkan och man säger att gummi

är ett viskoelastiskt material. Vid växlande eller pe-

riodisk kraftpåläggning finner man att deformationen

inte är i fas med kraften och att detta är förenat med

en energiförlust som står i prOportion till kraftväx-

lingsfrekvensen. Energiförlusten (även kallad dämpför-

lust eller hysteresförlust) ger sig tillkänna som en

uppvärmning av gummimaterialet och den kan - vilket_

också är av betydelse för friktionen - påverkas genom

modifiering av gummits sammansättning.

.In-PHHTNHT 7\\Th1-.' 1



Till skillnad från vad som gäller vid stela kr0ppar är

adhesionskrafterna mellan gummi och stelt underlag läg-

re i vilotillståndet än i rörelse - åtminstone vid

måttliga hastigheter. I själva verket ser sambandet _

mellan adhesionskraft och glidhastighet ut ungefär som

fig 2.4 vill Visa.
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Glidhastighet

Fig 2.4 Principiellt samband mellan adhesionskraft
och glidhastighet för gummi på stelt under-
lag

Från ett relativt blygsamt värde vid glidhastigheten

noll stiger adhesionskraften mot ett maximum som för

vanligt bildäckgummi inträffar vid 0,04-O,4 m/s och

faller sedan på nytt vid ökande glidhastighet.

Utan att göra anspråk på full vetenskaplig täckning

kan följande tjäna som förklaring på det förhållande

som fig 2.4 beskriver, se fig 2.5.
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Fig 2.5 Tre lägen a), b) och c) för ett litet ele-
ment, AQ , av en gummikr0pp Ql som glider
utmed et stelt underlag.

_

  

 
 

 

 

I läge av a) i fig 2.5 antas att gummielementet AQl,

genom adhesion häftar vid underlaget Q2. I läge b) har

Ql glidit ett stycke och elementet AQl har tänjts ut

just så mycket att bindningen mellan AQl och Q2 bryts.

I läge c), slutligen, har elementet AQl återtagit sin

ursprungliga form och häftar vid underlaget Q2 i en ny

punkt på avståndet 2 från den första.
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Under fasen a - b strävar adhesionskrafterna att bromsa

gummikrOppen Ql under det att elastisk energi lagras i

den vid uttänjningen av AQl. När sedan elementet AQl

under fasen b - c får tillbaka sin ursprungliga form

återförs en del av den lagrade elastiska energin till

det rörliga systemet Ql och strävar att öka dess hastig-

het. Hur mycket energi som återförs beror av hysteres-

förlusterna i gummimaterialet. FörlOppet upprepas när

gummielementets molekyler under glidningen attraheras på

nytt av andra molekyler i underlaget och hur snart detta

sker beror tydligen av hur hastig glidningen är och hur

nära varandra underlagets attraherande molekyler ligger,

den "molekylära skronighetedK

Mera generellt kan man således uttrycka det så att mole-

kylerna i ytan av det rörliga systemet genom adhesion

under glidningen periodiskt utsätts för retarderande och

accelererande krafter av olika storlek och nettoskill-

naden mellan dem är just den av adhesionen orsakade yttre

friktionskraften. Periodiciteten i kraftväxlingen står

i prOportion till glidhastigheten.-

Man kan med enkla fysikaliska experiment Visa att hyste-

resförlusterna i gummi beror av belastningsväxlingarnas

hastighet - frekvens - ungefär som fig 2.6 visar. Av

figuren framgår också temperaturens inverkan. Ökad tem-

peratur förskjuter kurvans maximum mot högre frekvens.
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frekvens

Fig 2.6 Inverkan av frekvens och temperatur på hys-
teresforlusterna l gummi, Tl och T2 tempe-
raturer.
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Eftersom belastningsväxlingarnas hastighet enligt vad

som visades i de föregående styckena står i prOportion

till glidhastigheten så har man därmed fått en logisk

förklaring till kurvans utseende i fig 2.4. Kurvans

maximum är således en resonansföreteelse betingad av

"molekylär skrovlighet" hos underlaget, gummits fjäd-

ringsegenskaper samt glidhastigheten.

Normalt utgör adhesionskrafterna huvudparten av frik-

tionen men underlaget har ju ofta också en med ögonen

urskiljbar skrovlighet, "makrotextur". När det gummi-

block vi använder som modell glider över ett skrovligt

underlag så utbildas krafter kring en lokal ojämnhet

som fig 2.7 Visar.

    

rörelseriktning

\
I

_4...___.. .-

gummi .

.P
Pl 2 .

i 1
T\\\\ Y\\\\\\

underlag

  

 

Fig 2.7 Krafter Vid-gummis glidning över en ojämnhet

För gummits deformation i "uppförsbacken" erfordras en

kraft Pl. Vid returfjädringen i "utförsbacken" återfås

blott en mindre del, P2. Resten förloras på grund av

inre friktion - hysteres - i materialet och förlusterna

manifesteras under rörelsen som en uppvärmning av gummi-

kroppen.

Skillnaden mellan de horisontella komponenterna till

P1 och P2 utgör ett motstånd mot rörelsen och benämns

ofta friktionens hystereskomponent. Benämningen är

oegentlig ty dels är det strängt taget inte fråga om en

friktionskraft och dels är ju också som nyss visats

"var munnthNnR 157
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adhesionskomponenten hysteresbetingad även om hysteres-

företeelserna utspelas i gummits ytskikt då det gäller

mikrotexturen som vid fig 2.5 och i gummits inre då det

gäller makrotexturen som vid fig 2.7. Det är snarare

fråga om en gradskillnad än en artskillnad. I fortsätt-

ningen reserveras beteckningen hystereskomponent för

motståndskrafter som uppstår vid glidning över en yta

med makrotextur.

Hystereskomponenten företer en variation med glidhastig-

heten som i princip liknar sambandet mellan adhesions-

komponent och glidhastighet men med den skillnaden att

maximum för hystereskomponenten inträffar vid betydligt

högre glidhastighet, 40 - lOO m/s, fig 2.8. Kvalitativt

är detta att vänta Om i stort sett samma grundkurva

hysteresförlust/frekvens ska gälla ty ojämnheterna i

makrotexturen ligger betydligt längre isär än ojämn-

heterna i mikrotexturen.

I det totala motståndet som brukar innefattas under

begreppet friktion ingår ytterligare några mindre kompo-

nenter, som t ex den som orsakas av energiförluster vid

förnyelse av endera eller båda kontaktytorna genom för-

slitning. Den nämnda komponenten kan dock vara av stor

betydelse för dubbdäcks effekt på is och packad snö.

1

h
y
s
t
e
r
e
s
k
r
a
f
t

 

 

 

_glidhastighet

Fig 2.8 Principiellt samband mellan hystereskraft och

glidhastighet för gummi på stelt underlag
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Med tillräcklig noggrannhet kan man emellertid skriva

totala friktionskraften som

där FAoch FH är adhesionskomponenten respektive hyste-

reskomponenten.

För friktionstalet (F/N) gäller då

Hittills har i förenklande syfte bara diskuterats kraft-

spelet mellan två tämligen odefinierade krOppar t ex

ett gummiblock och ett stelt underlag. Vad som emeller-

tid direkt intresserar i det här sammanhanget är natur-

ligvis vägytans egenskaper tillsammans med ett bildäck.

Tidigare inom avsnittet har begreppen mikrotextur och

makrotextur använts för att beskriva underlagets skrov-

lighet och det går naturligtvis bra att också utnyttja

dem för att karakterisera de ojämnheter i vägytan som

är av betydelse för alstrandet av friktionskrafter. Be-

greppet textur överhuvudtaget begränsas då till ojämn-

heter med en utsträckning i vägens plan som är betyd-

ligt mindre än hjulets kontaktyta. Som namnen anger

avser makrotexturen större och mikrotexturen mindre

ojämnheter men hittills saknas direkta mätetal för en

klar gränsdragning mellan grupperna. Några amerikanska

forskare har dock föreslagit gränsen mellan makro- och

mikrotextur till ojämnheter av storleksordningen några

tiondels mm. Subjektivt brukar man hänföra för ögat

lätt urskiljbara ojämnheter (t ex enskilda stenar i

beläggningen) till makrotexturen och för ögat ej ur-

skiljbara enskilda ojämnheter (t ex råheten i ytan hos

enskilda stenar) till mikrotexturen. Vid grov, schema-
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tisk gradering av makrotextur.använder väg- och trafik-

institutet uttrycken skrovlig och slät samt vid grade-

ring av mikrotexturen uttrycken rå och glatt enligt

följande tabell.

Tabell. Schematisk gradering av vägytans textur

 

Yta nr Principutseende Mikrotextur Makrotextur

  

l r7/ / / // / / / // glatt Slät

 

2 r7v71r7c7577rff7ñr rå slät

3 7/7EJ77>J%T717>177 glatt skrovlig

4 77hp% 77703r7ñ7?77u rå skrovlig

 

     

  

Luftgummihjulet som konstruktionselement i bilen har

flera uppgifter, t ex

- att medge rullning med lågt motstånd, dvs

liten energiåtgång

- att fördela sin del av fordonets tyngd över

en relativt stor yta för att ge lågt speci-

fikt kontakttryck och därmed skona vägbanan

- att avfjädra sin andel av fordonsmassan och

absorbera mindre ojämnheter

- att genom friktion överföra krafter mellan

fordon och vägbana nödvändiga för fordonets

styrning, drivning och bromsning.
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Fig 2.9. Tryckfördelning under ett rullande luft-

gummihjul

 

Fig 2.9 visar ett rullande luftgummihjul och kontakt-

tryckets fördelning över upplagsytan i princip. Kontakt-

tryckets medelvärde motsvarar inre-lufttrycket i däcket

plus ett mindre tillskott för däckstommens egenstyvhet.

Fördelningen kan vara olika beroende på om det är fråga

om radialdäck eller diagonaldäck. Radialdäcket har en

jämnare tryckfördelning över upplagsytan än diagonal-

däcket och maxima och minima är inte så accentuerade.

Vidare liknar radialdäckets upplagsyta en rektangel med

något avrundade hörn medan diagonaldäckets har en mer

elliptisk form. Av fig 2.9 ser man att resulterande

kontakttrycket ligger förskjutet framåt i rullnings-

riktningen. Detta hänger samman med de inre friktions-

förlusterna i däcket (hysteresen), som medför att kraf-

terna för den kontinuerliga sammantryckningen under rull-

ningen (framför lodlinjen genom hjulaxeln) är större än

krafterna man får tillbaka vid returfjädringen (bakom

lodlinjen). Upptrycksresultanten och hjulbelastningen

bildar tillsammans ett kraftpar vars moment måste mot-

verkas för att rullningen ska fortsätta. Hysteres i

däcket ger på detta sätt upphov till det huvudsakliga

rullmotståndet.
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I fortsättningen behandlas enbart friktion och det kan

då vara lämpligt att inledningsvis redogöra för de grund-

läggande begreppen slip, spin och avdrift som är av be-

tydelse just för utbildandet av friktionskrafterna mel-

lan luftgummihjul och underlag.

Luftgummihjulet är en fjädrande konstruktion inte bara

i vertikal utan också i horisontell led - alltså även

då det gäller överföringen av tangentialkrafter. Då

hjulet rullaroch utsätts för broms-, driv- eller sid-

krafter uppstår genom kontaktpartiets kontinuerligt

upprepade deformation och återtagande av ursprunglig

form en skillnad mellan hjulcentrums hastighet och pe-

riferihastigheten. Den hastighetsavvikelsen är således

enbart betingad av däckets elastiska egenskaper.

Som tidigare nämnts kan emellertid inte någon nämnvärd

friktionskraft mellan gummi och ett underlag utbildas

med mindre än att en ren glidning också förekommer

mellan de båda materialen. Friktionskraften beror av

glidhastigheten på det sätt som fig 2.4 och 2.8 visar.

De båda företeelserna sammantagna medför att när ett

luftgummihjul på ett fordon bromsas kommer hjulet på

grund av relativrörelsen att rotera långsammare än det

skulle göra om det fick rulla fritt. Hastighetsnedsätt-

ningen hos hjulperiferin,somsåledes beror av såväl de-

formation som glidning hos däcket, benämns slip, anges

vanligen i procent eller andelar av hjulcentrums hastig-

het och står i viss proportion till i anspråk tagen

friktion. Fig 2.10 visar det principiella sambandet mel-

lan friktionstal och slip.

Adhesionskrafternas variation med glidhastigheten enligt

fig 2.4 motsvaras av friktionstalets variation med slip

i fig 2.10.Friktionstal/slipkurvan har relativt flack

form kring maximum. Maximums läge är inte helt oberoende

vare sig av däcktyp eller körhastighet, vid 130 km/h
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kan det kanske ligga i närheten av 10%, vid 30 km/h i

närheten av 20% och vid 3 km/h i närheten av 100%. Vid

mer normala körhastigheter är ca 15% en rimlig approxi-

mation.
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Pig 2.10. Principiellt samband mellan friktionstal
och slip

 

I området för lägre slip än vad som svarar mot maximum

är förhållandena självreglerande och stabila. Exempli-

fierat för bromsade bilhjul kommer i det området en

ökad ansättning av bromsarna att motsvaras av ökad

friktion och det är just så bilföraren vill ha det.

Slip vid friktionsmaximum benämns "Optimalt" och popu-

lärt skulle man kunna säga att optimalt slip svarar mot

"effektivaste bromsning med rullande hjul".

På andra sidan friktionsmaximum är förhållandena insta-

bila. Där motsvaras en ökad ansättning av bromsen av

minskad friktion varigenom ansättningen automatiskt

ökar ytterligare och ger minskad friktion etc, etc.

Konsekvensen härav är att hjulet raskt går mot låsning

och dess rotation upphör då glidhastigheten är lika

med hjulcentrums hastighet. Definitionsmässigt är slip

då 100%. Populärt skulle man kunna säga att låst hjul

motsvarar "panikbromsning". Det låsta hjulets kurs kan

inte påverkas genom en styrmanöver utan rörelsen fort-

sätter i resulterande kraftens riktning.
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Den egenheten att de låsta hjulens kurs inte kan på-

verkas genom styrmanöver bidrar till att ett bromsande

fordon med två eller flera hjul låsta lätt råkar i

svårkontrollerad sladd. Observera att sladden inte in-

träffar på grund av att friktionen med låst hjul är

för lågutan just för att hjulen är låsta. Direkt väg-

åtgärd för att minska risken för hjullåsning är att

försöka förbättra friktionen vid optimalt slip. Vanli-

gen men inte nödvändigtvis medför åtgärden en förbätt-

ring av friktionen även vid låst hjul.

Friktionen mellan bilhjul och torr vägbana är vanligt-

vis väl tillräcklig för manövrer även i ganska besvär-

liga situationer. De verkliga problemen uppstår i sam-

band med nederbörd, t ex regn.

Vad som fysikaliskt händer då är att ett skiljande

skikt - i detta fall vatten - förhindrar uppkomsten av

attraktionskrafter mellan gränsmolekylerna i gummi och

underlag. Som nämnts på sid 5 har de molekylära attrak-

tionskrafterna mycket kort verkningsradie - storleks-

ordningen är några miljondels mm - vilket betyder att

även tunna vattenskikt kan sänka friktionen betydligt.

I vattenskiktet är nämligen molekylerna mycket lätt-

rörliga i förhållande till varandra.

Rent konkret måste det skiljande skiktet avlägsnas för

att friktionen ska återföras till en rimlig nivå. I

de flesta situationer faller uppgiften på bildäcket

som under rullning eller glidning ska plöja undan

vattnet.

Ett tunt vattenskikt - mindre än millimetertjockt -

avlägsnas så att däcket först genom den direkta rörel-

sen sopar undan huvuddelen av vattnet. En hel del

vatten blir dock kvar och kommer in i kontaktytan där

det efter hand genom kontakttrycket pressas ut via de

kanaler i däcket och/eller vägytan som står till buds.

VTI MEDDELANDE 157
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Allt under det att den processen pågår uppstår successivt

verklig kontakt i allt större delar av den skenbara kon-

taktytan och adhesionskrafter alstras. Skarpkantade smär-

re ojämnheter i vägbanan - utpräglad textur - påskyndar

genomträngandet. Vattnets trögflutenhet (viskositet) är

 

primärt betydelsefull samt de föroreningar på vägen som

höjer vattnets viskositet och därmed förlänger "dräne-

ringstiden". Vidare befordras processen av en ökning av

dräneringskanalernas storlek i såväl däck som vägbana.

I motsatt riktning verkar en ökning av hastigheten efter-

som ökad hastighet innebär att proportionsvis minskad

tid står till förfogande för vattnets undanträngande. Om

friktionen minskar i takt med tillgänglig tid för drä-

neringen kan man med förenklad matematik uttrycka det så

att friktionen på våt yta är omvänt prOportionell mot

hastigheten.

Fig 2.ll visar hur skikttjockleken avtar med kontakt-

tiden i upplagsytan under ett däck. I figuren har också

antytts tre zoner av kontaktyan, a, b och c, med bety-

delse för uppkomsten av friktionskrafter. I a är vatten-

skiktet obrutet och där uppkommer inga friktionskrafter,

b är en övergångszon där enstaka partier av beläggningen

har nått kontakt med däcket med viss möjlighet till frik-

tion och i o slutligen har vattnet trängts undan så grund-

ligt att kontakten kan betraktas som "torr". I c över-

förs huvudparten av erforderliga friktionskrafter. Fig

2.12 illustrerar själva idén men zonernas utsträckning

kan variera och några skarpa gränser existerar själv-

fallet inte.
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Fig 2.ll. Samband mellan vattenskiktets tjocklek och

kontakttiden
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Fgg 2.12. Kontaktytans uppdelning 1 zoner:
a) obrutet vattenskikt

b) partiell kontakt
c)"torr"kontakt
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Ett specialfall med direkt anknytning till det före-

gående utgör väglag då snömodd förekommer. Snömodd med

rikligt vatteninnehåll ("slush") fungerar i princip

som ett vattenskikt men snömodden är betydligt mer trög-

flytande (har högre viskositet). Det tar därför längre

tid för däcket att tränga undan modden och det kan hända

att zon c inte hinner uppkomma ens vid så låga hastig-

heter som 20-40 km/h. Då inträffar s k moddplaning,

vilket innebär att såväl bromsverkan som möjligheterna

till kursändring förloras. Moddplaningen är bedrägliga-

re än våthalkan genom regnvatten därför att den kan upp-

träda dels vid låg hastighet och dels vid relativt tunna

moddskikt.

Sammanfattat är således friktionen för ett bildäck på

våt vägbana beroende av däckets mönsterdjup men i än

högre grad av vägytans textur. Friktionen minskar med

körhastigheten, minskningen med hastigheten är större

ju slätare ytan är. Skrovliga ytor kan vid låga hastig-

heter ha lägre friktion än släta - beroende på mindre

verklig kontaktyta - men är i regel mindre känsliga för

hastighetens inverkan. Skrovliga ytor kan vid höga

hastigheter t<3m uppvisa en svag friktionsökning or-

sakad av att man närmar sig det hysteresmaximun som an-

tytts i fig 2.8. Fig 2.13 visar hastighetsberoendet i

princip för de ytor som beskrivits i tabellen på sid

14.

Hittills har endast relativt tunna vattenskikt diskute-

rats. Om nu däcket måste tränga undan ett vattenskikt

av mer än en eller annan mm tjocklek räknat över toppar-

na i vägbeläggningens stenmaterial så måste hänsyn ock-

så tas till vattenmassans tröghet. Vattenskiktet ligger

ju i stort sett stilla i förhållande till vägbanan. När

nu hjulet rör sig fram över underlaget så måste den del

av vattenskiktet över beläggningens tOppar som ligger

omedelbart framför hjulet momentant få samma hastighet

som hjulet. Härigenom skapas ett vattentryck i den kil-
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Fig 2.13. Friktionens beroende av hastigheten på våt
vägbana

 

formade öppningen framför hjulets kontakt med vägbanan.

Trycket stiger med ökande körhastighet - närmare be-

stämt med kvadraten på hastigheten - och då vattentryc-

ket vuxit till samma storlek som kontakttrycket kan inte

däcket längre föra undan vattnet utan en bärande vatten-

film tränger in under hjulets upplagsyta och förhindrar

direkt kontakt mellan däck och vägbana. Eftersom kontakt-

trycket inte är konstant efter kontaktlängden utan växer

från noll vid framkanten mot ett maximum då man närmar

sig lodlinjen genom hjulaxeln (som fig 2.9 visar) sker

inträngningen successivt och kan ta sin början i nämn-

värd omfattning vid 40-50 km/h och bli fullständig vid

80-100 km/h. Företeelsen kallas dynamisk vattenplaning

och den kan vara partiell eller fullständig beroende på

 

 

om inträngningen omfattar delar av resp hela kontakt-

ytan. Fullständig vattenplaning innebär att hjulet prak-

tiskt taget inte har någon bromsverkan eller styrförmå-

ga. Situationen för ett planande däck framgår av fig

2.14. Sprutet vid kontaktytans framkant kan tydligt

VTI MEDDELANDE 1S7
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Fig 2.14 Vattenplaning, däcket bärs av ett vattenskikt

iakttas vid partiell planing men försvinner nästan helt

då planingen är fullständig.
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KRAV PÅ EN FRIKTIONSMÄTARES FUNKTION OCH UTFORMNING

En vägbanas friktionsegenskaper har stor betydelse

för trafiksäkerheten. För väghållare och trafiksäker-

hetsvårdande myndigheter måste det således vara ett

önskemål att kunna mäta och därmed kontrollera frik-

tionen med någon pålitlig metod.

Syftet med friktionsmätningar i vägsammanhang är att

ge upplysning ombilhjuls väggrepp, d v 8 möjligheter-

na att genom hjulen till underlaget överföra de kraf-

ter som erfordras för drivning, bromsning och kurv-

tagning. Den rationellaste och närmast till hands

liggande lösningen på mätproblemet tycks därför vara

att mäta friktionskrafterna på ettnormalt bilhjul

under simulering av verkliga driftförhållanden. Så

gör man också, men eftersom anordningar konstruerade

med den målsättningen blir tunga, relativt komplicerade

och dyra om de skall ge en något så när fullständig

bild av friktionsförhållandena, så har man också sökt

andra utvecklingsvägar särskilt när det gäller rutin-

mätningar.

Strängt taget kan varje anordning som mäter krafter -

eller andra (t ex ytbeskrivande) parametrar, som genom

något samband är relaterade till krafterna - belägna i

kontaktplanet mellan en provkropp och ett underlag

producera en sann uppgift om friktionen på underlaget

ifråga. Anordningens värde som friktionsmätare beror

ytterst på hur uppgiften används. Man får naturligt-

vis inte glömma att mätresultatet inte enbart ska hän-

föras till underlaget utan gäller provkroppen och

underlaget tillsammans som ett "friktionspar" under de

yttre förhållanden som råder vid mättillfället.

Det är därför möjligt att utföra rutinmässiga frik-

tionsmätningar på vägar med apparater där belastning-

VTI'MEDDELANDEå157
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arna och därmed friktionskrafterna är starkt förminska-

de just med tanke på kostnad och hanterbarhet - det

behöver inte ens vara fråga om.att göra mätningar med

ett hjul, man kan t ex använda sig av en enkel glid-

kropp av slitbanegummi. Anknytningen till verkligheten

får emellertid inte försummas och den kan egentligen

bara ske genom att rutinmätningsapparaten ifråga jäm-

förs antingen direkt med en bil under bromsprov, vil-

ket är mycket svårt att genomföra invändningsfritt,

eller jämförs med en mer exklusiv mätapparat som kan

göra friktionsmätningar i full skala med bilhjul under

realistiska förhållanden.

Rent allmänt kan man vänta att de samband som erhålls

på det sättet är mer komplicerade ju mer rutinappara-

ten avviker från verkligheten. Om numerisk överens-

stämmelse till äventyrs skulle uppträda vid jämförande

mätningar med olika apparattyper, får detta betraktas

som en slump. Funnen numerisk överensstämmelse eller

samband av annat slag behöver i alla händelser inte

vara bestående över hela det område man arbetar inom

utan sambanden kan vara annorlunda vid underlag med

annan textur, vid andra mäthastigheter etc.

Såsom antytts tidigare, kan problemet att konstruera

en användbar friktionsmätare lösas på flera olika sätt.

Vissa fundamentala önskemål avseende funktion m m kan

emellertid ställas upp varigenom urvalet i någon mån

begränsas;

Så t ex bör apparaten arbeta efter en metod som ger en

så god avbildning av bilhjulets väggrepp som möjligt.

Detta för att mätresultatet i görligaste mån ska vara

direkt praktiskt användbart. Man bör således företrä-

desvis använda ett luftgummihjul som mätkropp. Man

slipper visserligen inte besväret att i förväg göra

jämförande mätningar för att kunna knyta samman prov-
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resultatet med verkligheten men det finns all anledning

att anta att sambanden blir enklare och får större

spännvidd än för andra gummimätkroppar. Funktionen bör

vara sådan att mätkroppen, antingen den nu är ett hjul

eller ej, har god livslängd och inte förändras under

användningstiden så att mätresultatet påverkas.

I önskemålet om att apparaten ska fungera verklighets-

troget ingår självfallet också att friktionsförhållan-

dena ska kunna studeras vid hastigheter som är aktuella

för bilar.

Apparaten bör vidare medge kontinuerlig mätning och

registrering av mätvärdet i praktiskt taget obegränsad

utsträckning utmed t ex ett hjulspår. Punktvisa mät-

ningar måste nämligen upprepas i en utsträckning som

dels är tidsödande och dels inte är förenlig med tra-

fiksäkerhet om mätningen sker på allmän väg. Ett fåtal

punktvisa mätningar kan lätt ledatill obestyrkta

gissningar om friktionsförhållandena mellan observa-

tionspunkterna.

Som situationen är idag måste man nog tänka sig en bil-

buren apparat, d v 5 inte endast transporterad per bil

utan också att mätningarna kan utföras direkt under

körning.

Man kan tänka sig ett mer eller mindre fast montage

i en bil eller en släpvagnsburen utrustning. Institutet

har stannat inför det sista alternativet av flera olika

skäl. För det första är friktionsmätarens beredskap

då inte beroende av om en viss bil är arbetsduglig

eller ej. Man binder inte heller en viss bil ständigt

för detta användningsändamål. Med de hastigheter vi

har idag på våra vägar är inte heller körning med en

måttligt tung släpvagn något problem.
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Slutligen bör apparatens konstruktion vara enkel och

så långt möjligt till uppbyggnaden förutsätta använd-

ning av standardiserade komponenter för att den ska

vara lätt att sköta och för att priset ska kunna

hållas på en rimlig nivå.
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SKIDDOMETERPRINCIPEN

Väg- och trafikinstitutet är av den meningen att man

med användning av den s k skiddometerprincipen kan

tillgodose många viktiga krav på en god friktionsmä-

tare bl a de som formulerats i det föregående. Princi-

pen har utnyttjats av institutet i en mångfald konst-

ruktioner sedan 1950-talets början för såväl forsk-

nings- som rutinbruk. Den har emellertid inte helt

rönt det erkännande den är värd, delvis kanske bero-

ende på avsaknaden av en fyllig beskrivning. Detta

avsnitt avser att råda bot på denna brist.

I enklaste form innebär skiddometerprincipen att ett

hjul - i fortsättningen kallat bromshjul - kopplas

över en utväxling av något slag till ett annat hjul -

i fortsättningen något oegentligt men i brist på bättre

uttryck kallat referenshjul. Utväxlingen kan erhållas

genom en konventionell anordning av kedjetyp, kuggtyp

eller med en kilremsvariator men alternativt ännu

mycket enklare genom direkt sammankoppling av olika

stora hjul t ex enligt fig 4.1. Grundvillkoret är

nämligen att då referenshjulet roterar ska också broms-

hjulet gå runt, men med lägre periferihastighet än

referenshjulen. Längre fram kommer att behandlas vilka

proportioner som ska råda mellan bromshjulets och

referenshjulets periferihastighet.

Anta nu att man ger hjulen på en anordning enligt mo-

dellen i fig 4.1 en viss vertikal hjulbelastning och

bringar anordningen att rulla i en rak bana så kommer

utväxlingen mellan hjulen att åstadkomma att bromshju-

let går med ett visst slip och således bromsasoch att

referenshjulet går med ett visst spin och således drivs.

Om utväxlingen (förhållandet mellan periferihastighe-

 

terna) är 2 och bromskraften är F så inses direkt ge-

 

nom momentbetraktelse att drivkraften B blir lika med
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Fig 4.1 Skiddmmeterprincipen schematiskt

Z°F och att således erforderlig kraft D utifrån för

att upprätthålla rörelsen är

D F - Z°F = (1 - z)F

Om man anbringar ett momentmätdon på bromshjulsaxeln

eller en dragkraftmätare i bromshjulsupphängningen så

kan man således kontinuerligt mäta bromskraften P men

behöver endast uppoffra 0,15 â 0,20 F för transporten

framåt om 2 är O,80-O,85. Detta förhållande att större

delen av bromskraften återmatas som drivkraft är en

av skiddometerns väsentligaste fördelar.

Placeringen av två referenshjul symmetriskt på ömse

sidor om bromshjulet avser att ge symmetri också åt

friktionskrafterna och därmed förhindra att anordning-

en löper snett i förhållande till färdriktningen.

Spin och slip för referenshjul resp bromshjul varierar

med friktionsnivån. Att just referenshjulets spin va-

rierar är anledningen till att beteckningen "referens"
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här ansetts något oegentlig. Om man emellertid belastar

referenshjulet betydligt mer än bromshjulet så kommer

- eftersom momentjämvikten fortfarande består - ett

lågt friktionstal att utnyttjas för referenshjulet

och därmed kan dess spin bli försumbart som fig 2.10

principiellt visar. Åtgärden har också mildrande effekt

på de slipändringar för bromshjulet som uppträder vid

variationer i friktionsnivån. Problemet med variatio-

ner i bromshjulets slip behandlas utförligt i bilaga 1.

Institutet väljer för närvarande vanligen ett fast ut-

växlingsförhållande 2 = 0,83 ä 0,85 vid dimensionering

av friktionsmätare för rutinbruk. Valet är baserat på

mätningar som utförts med skiddometrar av något mer

sofistikerad konstruktion (t ex BV 1 beskriven i "För-

handlingar vid Nordiska Vägtekniska Förbundets 5. kon-

gress i Sverige 1952" och BV 5 beskriven i VTI rapport

nr 2, 1971) än som framgår av beskrivningen i detta

avsnitt och på vilka bromshjulets relativrörelse kunnat

varieras mellan ca 10-15% spin (obs) och upp till ca

45-50% slip. Med 2 N 0,83 erhålls ett nominellt slip

på 17%. Med nominellt slip avses då det slip bromshju-

let erhåller om referenshjulets spin är noll. Om man

bestämmer sig för en belastning av referenshjulet som

är dubbelt så stor som bromshjulets (viss återhållsam-

het är nödvändig eftersom en absolut ökning av referens-

hjulsbelastningen ökar mätarens totalvikt) så är in-

verkan från referenshjulets spin måttlig och slipvär-

det sjunker till ca 15% då mätning utförs vid höga

friktionsnivåer i närheten av 1. Nominella slipvärdet

17% har betraktats som en rimlig kompromiss mellan

största närhet till friktionsmaximum vid normala bil-

hastigheter å ena sidan och minimum av dragkraft för

att hålla skiddometern i rörelse samt minsta uppvärm-

ning och slitage av däcket på bromshjulet å den andra.

VTI L-:EbDELANDE 1 5 7
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TEKNISK BESKRIVNING

 

Grundutförande "\* W\
W \

Prototypen till friktionsmätvagn BVLll konstruerades

som förut nämnts ursprungligen a institutet för att

användas vid kontroll av bromsverkan på flygplatsers

rullbanor. Vagnen har emellertid i något modifierad

form fig 5.l, också visat sig vara väl lämpad för frik-

tionsmätning på vanliga vägar. Den är utförd som släp-

vagn och kan dras såväl under mätning som vid transport

av varje lastbil eller personbil med normal draganord-

ning. På grund av mätvagnens ringa vikt och dragkraft-

behov är anspråken på motoreffekt hos dragfordonet

också måttliga; för vägbruk är en personbil med ca

1000 a 1200 kg tjänstevikt och med 50-75 kW motoreffekt

tillräcklig.

 

Fig 5.1 BV ll i utförande för friktionsmätning på vägar
(Vagnen ifråga har dock ej lyftdon).
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Beteckningar:
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BV 11, översiktsritning

1
2
4,5 och 6
11
23,24 och 26
25
27
28

Ram
Dragstång
Svängarmar
Bromshjul
Fjädrar och dämpdon
Belastningsvikt
Tachometergenerator
Inspektionspr0pp
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Fig 5.3 BV 11, systemskiss

Beteckningar: 1
2
3
4,5 och 6
7,8 och 9
10,12
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13,14,15,16,
17 och 18
19,20 och 21
22

 

Ram

Dragstång
Huvudaxel
Svängarmar
Hjulaxlar
Referenshjul
Bromshjul
Kedjehjul

Kedjor
Momentmätdon
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Grundkonstruktionen framgår av fig 5.2 och fig 5.3.

Fig 5.2 är en skalenlig översiktsritning medan däremot

fig 5.3 endast är en principskiss över hur skiddometer-

idên tillämpas vid BV ll. I fig 5.3 är därför detaljer

i vissa fall utelämnade eller förenklade för att under-

lätta förståelsen. Beteckningar-på detaljer som åter-

finns på bägge figurerna är dock desamma.

En av vagnens huvuddelar är ramen 1, vid vilken den

ställbara, med utbytbara kopplingsdon försedda drag-

stången 2 är fästad. En viss ställbarhet hos drag-

stången är - som senare skall Visas - nödvändig för att

mätresultatet skall bli riktigt vid olika dragfordon.

Ramen är sammansvetsad av slutna stålprofiler med rek-

tangulärt tvärsnitt. I ramens framparti är lagrad en

tvärgående axel 3 av ungefär samma längd som rambredden.

På denna axel är i sin tur de främre ändarna av tre,

lika långa svängarmar 4, 5 och 6 lagrade. Svängarmarna

utgörs likaledes av slutna, rektangulära stålprofiler

och i deras bakre ändar är tre korta axlar 7, 8 och

9 lagrade. Lösbart förenade med axlarna 7, 8 och 9

sitter de tre lika stora luftgummihjulen 10, ll och

12. Genom montaget på fri tapp kan hjulen lätt tas

bort och förses med nya däck när dessa är utslitna.

På axlarna 3, 7, 8 samt 9 och fast förenade med dem

befinner sig kedjehjulen 13, 14, 15, l6, 17 och 18.

Genom rullkedjorna 19, 20 och 21 blir hjulen lO, ll

och 12 således roterande förbundna med varandra, men

denna förbindning tillåter dock sinsemellan oberoende

vertikala fjädringsrörelser hos svängarmarna 4, 5 och

6. Hjulen 10, ll och 12 är alltså individuellt rör-

liga vid ojämnheter i vägbanan.

Kedjetransmissionerna löper inuti de slutna svängarms-

profilerna och är därmed skyddade från smuts och väta.

Axlarna 7, 8 och 9 är något förskjutbara längs sväng-

armarna medelst enkla spännanordningar, så att kedjor-
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na 19, 20 och 21 alltid kan hållas lagom sträckta.

Kedjehjulen 13, 14, 15 och 17 har alla kuggantalet 19

medan kedjehjulen 16 och 18 har kuggantalet 23. Ut-

Växlingen mellan mitthjulet och de båda yttre hjulen

blir då 19:23 = 0,826. Till sin funktion i en skiddo-

meter är således hjulen 10 och 12 referenshjul och

  

 

hjulet ll brOmshjul med nominellt slip N 17%.

För att mäta bromsverkan är ett momentmätdon 22 an-

 

bringat mellan hjulet 11 och axeln 8. Denna anordning

beskrivs emellertid lite längre fram.

Referenshjulen 10 och 12 uppbär via fjäder- och dämp-

 

donen 23 och 24 vikten av ramen med tillbehör - med

 

undantag av den del som faller på draganordningen.

Fjäder- och dämpdonen är anbringade mellan ramen och

svängarmarnas bakre ändar. Bromshjulet 11 belastas med

en separat, svängarmsupphängd vikt 25. Också till broms-

 

hjulet överförs belastningen via ett fjäder- och dämp-

don 26 inkopplat mellan vikten och bromshjulets sväng-

arm. Bromshjulets belastning har valts till 1 kN och

referenshjulens sammanlagda belastning är mer än dubbelt

så stor i normalutförande för vagnen.

För att mätvagnen skall kunna fullgöra sin uppgift är

det nödvändigt att bromskraften på ett eller annat sätt

mäts. Detta kan antingen ske direkt eller indirekt

genom mätning av det moment, som bromskraften ger om

bromshjulsaxeln. De båda metoderna är principiellt

inte helt likvärdiga, ty i den direkta mätningen är

rullmotståndet inkluderat och inte frånskiljbart, men

i momentmätningen ingår inte rullmotståndet, vilket

tydligt framgår av fig 5.4. Strängt taget borde den

direkta mätningen föredras, eftersom det är den totala

bromsverkan som intresserar. Rullmotståndet på belagd

väg är emellertid av storleksordningen 1% av hjulbe-
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lastningen, vilket innebär att skillnaden i mätresul-

tat mellan metoderna är praktiskt försumbar vid de

flesta beläggningsundersökningar. Endast om man av

något skäl måste kunna åtskilja låga friktionsnivåer -

t ex på hal is eller vid vattenplaning - är skillnaden

av betydelse. Dessa förhållanden finns närmare utredda

i SVI specialrapport nr 85.

rörelseriktning
4
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friktionstal vid direkt mätning fD

I

H
K
D

Friktionstal vid momentmätning fM =

Fig 5.4 Skillnad mellan direkt mätning (F) och moment-
mätning (M)

För friktionsmätvagn BV 11 har institutet valt moment-

mätning vid bromshjulet. Anledningen härtill är rent

praktiskt grundad. Den kraft--eller momentgivare man

ämnar använda bör nämligen vara placeradså nära in-

till den plats där bromskraften alstras att inte ver-

kan av tröga massor mellan givaren och.bromskraften

spelar ett spratt vid mätningar och uppfattas som

friktionsvariationer vid hastighetsändringar hos eki-

paget. Den bör inte heller påverkas av andra ovid-

kommande krafter såsom i det aktuella fallet kedje-

spänningar eller friktionsförluster i kedjetransmissio-

nerna. En ytterligare negativ effekt vid direkt mät-
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ning kan uppstå om lutningsmotståndet - negativt eller

positivt - genom olämplig konstruktion av givarupp-

hängningen kommer in i kraftgivaren och uppfattas som

friktionskraft. Det bästa mätdonet syns således helt

enkelt vara en momentgivare vid bromshjulet.

Momentgivarens placering i BV ll har tidigare framgått

av fig 5.3 detalj 22. Den är utvecklad vid institutet

och dess närmare konstruktion framgår av fig 5.5.

Momentmätdonet består av tre huvuddelar, fjäderdonet,

 

avlänkningselementet och elektriska lägesgivaren. Fjä-

  

derdonet har till uppgift att elastiskt förvridas

under inverkan av bromsmomentet, avlänkningselementet

 

( i verkligheten två enheter symmetriskt placerade om

rotationsaxeln) omvandlar den uppkomna förvridnings-

vinkeln till en axiell förskjutning av en järnkärna i

lägesgivaren. Från lägesgivaren, som är av differen-

 

tialtransformatortyp erhålls en utsignal som i första

hand är proportionell mot kärnans förflyttning, men

som också - med lämplig dimensionering av fjäderdon

och avlänkningsenhet - är proportionell mot bromskraf-

tens moment och därmed - om hjulbelastningen är kon-

stant - är proportionell mot friktionstalet.

Fjäderdonet består av två stela, cirkulära skivor 1

 

och 2 på ca 60 mm avstånd från varandra men med gemen-

sam axel. Vid 2 är bromshjulet fästat och 1 är änd-

stycke till bromshjulets axeltapp. De båda skivorna 1

och 2 är sinsemellan fast förenade medelst sex radiella,

plana och tämligen tunna plåtar 3, till något som lik-

nar ett enkelt, gammaldags kvarnhjul. Konstruktionen

är vek för vridning så att ett måttligt moment om

skivan 2 deformerar de ursprungligen plana plåtarna 3

och orsakar en väl mätbar, mot momentet prOportionell

vridning i förhållande till skivan 1 men den förhåller

sig samtidigt styv för krafter utmed eller vinkelrätt
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mot skivornas axel. För att minimera hystereseffekter-

na är hela enheten, innefattande skivorna 1 och 2 och

plåtarna 3, utförd i ett enda stycke höghållfast mate-

rial (SIS 2541-3 alternativt SIS 2225-3).

Avlänkningselementet framgår av detaljen upptill i

 

fig 5.5. Elementet ska som förut nämnts tjänstgöra som

ett slags utväxlingsanordning med vars hjälp en vrid-

ning av skivan 2 i förhållande till skivan l i fjäder_

donet åstadkommer en förskjutning av en spolkärna

längs momentgivarens axel, alltså i en riktning som

sammanfaller med momentvektorns riktning.

Elementet består av två ändstycken 4 och 5 samt ett

mellanstycke 6 förenade med tre, stela, gångledade

länkar 7. Om nu ändstyckena 4 och 5 förflyttas enligt

pilarna i fig 5.5, kommer mellanstycket 6 att för"

flyttas uppåt i figuren, alltså vinkelrätt mot den

ursprungliga förflyttningen och med en utväxling som

 

1

Fig 5.6 Fjäderelement och avlänkningselement i mon-
terat skick
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beror av länkarnas längd ochursprungliga riktning.

Elementet är tillverkat i ett enda stycke höghållfast

material (SIS 2541-3 alternativt SIS 2225-3). Den nöd-

vändiga gångledsverkan i länkarnas ändar erhålls genom

ursparingar i materialet enligt figuren. led den meto-

den ernås att utväxlingsrörelsen blir praktiskt taget

hysteresfri eftersom endast den obetydliga inre frik-

tionen i materialet kvarstår. Fig 5.6 visar fjäder-

element och avlänkningselement i sammanbyggt skick.

Som framgår av fig 5.5, sektion A.A, används två av-

länkningselement till varje momentgivare. De är mon-

terade på fjäderdonet intill periferin, diametralt

motsatt varandra och med det ena ändstycket vid den

ena skivan 1 och det andra ändstycket vid den andra

skivan 2 . De båda elementens funktioner parallell-

köpplas genom att en stång 8 genom hålen i mellan-

styckena förenar dem. Stången 8 har ett gängat hål

vars axel sammanfaller med givarens axel. I hålet

sitter en lång skruv 9, som i ena änden uppbär kärnan

lO. Skruven medger justering av kärnans axiella läge.

Lägesgivaren är en fabrikstillverkad enhet, Bofors

RLL-2. Den egentliga mätdelen i givaren består av en

differentialtransformator ll med förskjutbar kärna

(nämnd i föregående stycke), men för att eliminera

behovet av hjälputrustning har erforderlig elektronik

sammanbyggts med transformatorn. Eftersom elektronik-

delen ombesörjer nödvändiga omvandlingar kan givaren

matas från en likspänningskälla och anslutas direkt

till ett avläsningsinstrument.
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Givaren har följande data:

Nominell mätsträcka il,5 mm

Matningsspänning 6 V

Strömförbrukning ca 40 mA

Belastningsresistans min 1 kQ

Frekvensområde On300 Hz

Temperaturområde -40 till +600C

Temperaturinflytande <0,05% /OC
inom temperaturområdet

Från ett mittläge, där givarens utspänning är noll,

kan kärnan förskjutas upp till nominell mätsträcka i

positiv eller negativ led. Givaren ger då en ut-

spänning som är proportionell mot kärnans förskjutning.

Givaren är på utgångssidan kortslutningssäker samt

helt fukt- och vibrationssäkert inkapslad. Kärnans

rörelse inuti transformatorn avses äga rum utan berö-

ring och därför sker ingen förslitning.

I den här aktuella konstruktionen är lägesgivaren mon-

terad i en hållare 12, fig 5.5. Hållaren är lagrad i

rullningslager i ett genomgående centralt hål i broms-

hjulets axel och säkrad motrotation genom förankring

vid bromshjulets svängarm. Fjäderdon, avlänkningsele-

ment och kärna roterar alltså med bromshjulet medan

givaren är stillastående. Signalen från lägesgivaren

kan således överföras med en konventionell kabel utan

hjälp av släpringsdon.

I princip vore det möjligt att ansluta ett visarinstru-

ment direkt till lägesgivaren. För att kunna registre-

ra friktionen kontinuerligt är emellertid BV ll i

grundutförande utrustad med ett skrivande instrument.

Skrivaren, Goerz Minigor R 501, är ursprungligen en

batteridriven X-Y-T skrivare men den är bl a genom

hopbyggnad med en stabilisator- och kontrolldel mo-

difierad speciellt för användning i BV ll. Enheten
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placeras på det ställe i dragfordonet där den lättast

kan betjänas.

Mätutrustningens strömförsörjning kan enkelt ske från

dragfordonets batteri t ex via cigarettändaruttaget.

Spänningen ska vara 12V, minusjordat system.

I stabilisatordelen - som är polaritetsskyddad och

kortslutningssäker - omvandlas batterispänningen till

2 st spänningar i3V för matning av skrivaren samt 1 st

spänning GV för matning av lägesgivaren. Stabiliteten

hos dessa spänningar är bättre än il%.

Till stabilisator- och kontrolldelen är uttag för an-

slutning av strömkälla och mätdon samt uttag för an-

slutning av extra, yttre integrationsdon sammanförda.

Stabilisatordelen innehåller också de två strömbrytare,

som används för att betjäna enheten och en ställskruv

för justering av skrivarens nollpunkt.

För drift av skrivarens registreringsremsa används en

tachometergenerator (Servo-Tek Prod, SA-740B-l). Tacho-

metergeneratorn, 27, fig 5.2 samt fig 6.3, är monterad

på svängarmen till höger referenshjul och drivs av

rullkedjan inuti svängarmen. Den lämnar en spänning

som är prOportionell mot varvtalet, ca 20,8V per

1000 r/min, och utväxlingen mellan referenshjul och

generator är så vald att 50 km/h för mätvagnen svarar

mot ungefär 1000 r/min. Generatorspänningen styr

pappersframmatningen. Genom denna användning av en

hastighetsberoende tachometersignal som matningsbas

i stället för skrivarens normala tidreferens blir

frammatad längd registreringsremsa proportionell mot

körd vägsträcka.

Ett blockschema över de i detta avsnitt beskrivna elek-

triska enheternas sammankoppling framgår av fig 5.7.
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'Särskild utrustning och modifieringar för vägbruk

 

Förutsättningar för körning på allmän väg

 

Enligt vägtrafikkungörelsens definitioner måste frik-

tionsmätvagnarna betraktas som efterfordon och får så-

ledes framföras med en högsta hastighet av 20 km/h.

Med stöd av 159§ vägtrafikkungörelsen kan emellertid

trafiksäkerhetsverket efter ansökan medge att en mät-

vagn av detta slag kopplad till bil dels får framföras

med samma hastighet som bromsad släpvagn kopplad till

bil och dels - vid utförandet av friktionsmätningar -

får framföras med samma hastighet som är medgiven för

bil. I det senare fallet ska skylt med texten MÄTNING

vara anbringad baktill på mätvagnen. Medgivandet gäller

i övrigt underförutsättning att besiktningsman ut-

färdat intyg om att fordonet ur trafiksäkerhetssyn-

punkt kan jämställas med släpvagn samt att särskilt

identitetsmärke anbringats på fordonet. Jämställdhet

med släpvagn innebär bl a att mätvagnen ska ha en

tillfredsställande kopplingsanordning samt vara ut-

rustad med stänkskydd och vissa, definierade hells-

nings- och reflexanordningar.

 

För användning i vägsammanhang har vissa modifieringar

utförts på mätvagnen för att underlätta och möjliggöra

mätningar på vägbanor och nedbringa hjulslitaget. Med

den avsikten har tillkommit: lyftdon för bromshjul,

 

spärrkopplingar vid referenshjulen samt bevattnings-

system.

Belysnings- och reflexanordningar

 

Anordningarna för belysning framgår av fig 5.8 som

visar vagnens vänstra sida bakifrån. 1 är en s k tre-

kammarlykta för stopp-, baku och blinkljus. 2 är en
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sidomarkeringslykta och 3 en triangelformad släpvagns-

reflex.

1 trekammarlykta

2 sidomarkerings-
lykta

3 släpvagnsreflex

 

BV ll, belysnings- och reflexanordningarFig 5.8

Kablaget till belysningsanordningarna och det under

5.2.3 beskrivna lyftdonet är över en kopplingsdosa

framdraget till dragstången och samlat i en standard

7-polig stickpropp. Kopplingen i stickproppen överens-

stämmer med DIN 72577 (även kallat "Boschsystemet")

men för att vagnen ska kunna dras även av bilar med

stickdosa kopplad enligt Volvos system, medlevereras

på begäran en kort skarvsladd som då ska añvändas som

mellanstycke. Fig 5.9 visar kopplingsschemat för vag-

nens belysningsanordningar m m.

Lyftdon för bromshjul

 

Bromshjulet är i rotationshänseende fast sammankopplat

med referenshjulen så att bromshjulet alltid bromsas

när referenshjul och bromshjul samtidigt rullar på
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vägbanan. Förekomsten av spärrkopplingar vid ytter-

hjulen innebär ingen inskränkning i detta avseende

vilket framgår av avsnittet härom längre fram. Broms-

ningen medför naturligtvis ett visst slitage på broms-

hjulet men även på referenshjulen eftersom de tvingas

att gå med spin. Slitaget på de senare är dock måttligt.

Onödigt slitage samt även onödig nedsmutsning kan und-

vikas om man inte låter bromshjulet rulla på vägbanan

mer än vad som är nödvändigt för uppvärmning av däcket

till drifttemperatur och för själva mätningen. Detta

har realiserats i vagnens grundutförande för flygfält-

bruk genom att bromshjulet när mätvagnen står still

kan lyftas ImmmeLH:med hävstång och hakas upp i ett

transportläge.

P

.jr-...fw . _ 'i

.Wij- 6. '

 

Fig 5.10 Elektromekanisk lyftanordning

Eftersom mätningar på vägar ofta gäller flera korta

avsnitt med mellanliggande "ointressanta" partier

samt många gånger äger rum under tät trafik vill man

för detta ändamål ha en bekvämare och trafiksäkrare

anordning, som kan utnyttjas under körning. Vägvag-
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narna utrustas därför med en lyftanordning enligt

fig 5.10. Anordningen består av en elektromekanisk

domkraft (Benzler & Co, Duff Norton Mini Pac, 150 mm

slaglängd, 12 V, no 36640500) som med en wire över en

brytskiva lyfter bromshjulet till transportläge. Dom-

kraften är elektriskt kopplad till dragbilens batteri

via släpvagnskontakten och manövreras av operatören/

föraren från förarplatsen. För detta ändamål används

en ca 8 m lång manöverkabel med en omkopplare (upp/

'ned) i ena änden och i den andra en tvåpolig Cannon-

kontakt som ansluts till en relädosa på släpvagnen.

Se kopplingsschemat fig 5.9. Lyftrörelsen begränsas

i båda ändlägena genom mekaniska stopp.
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Fig 5.9 BV ll, kapplingsschema för belysningsanordningar och
lyftdon
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BVll. K0pplingsschema belysning och lyftdon

Anslutningsförteckning till fig 5.9

 

StickproPp

Koppling DIN 72577 (Bosch)

 

 

 

 

 

 

 

L = Vänster blinkljus (1)

54 = stoPpljus (2)

58L]_{bakljus och sida-E (3x)
58R markeringsljus

R = höger blinkljus (4)

54g = + 12V (5)

31 = gods (6)

K0pplingsdosa Relädosa (reläer A 0 B)

= vänster blinkljus (L) 85A = lyftmanöverdon

2 = st0ppljus (54) 858 = lyftmanöverdon

3 ={hakljus och sido- (gâL) 86A) = gods (87,6)

markeringsljus (58R) 86B

4 = höger blinkljus (R) 87A) = gods (86,6)

5 = + 12V (54g, 87a)" 87B

6 = gods (31, 87) 87aA)={1yftmanöverdor§(5)
7 = lyftmotor (30A) 87aB kopplingsdosa

8 = lyftmotor (3GB) 30A t= kopplingsdosa (7]

3GB = kopplingsdosa (81

    

 

VTI MEDDELANDE 157



50

SpärrkOpplingar Vid referenshjulen

I grundutförandet är friktionsmätvagnens tre hjul som

nyss nämnts fast förbundna med varandra. Detta innebär

att vagnen blir svår att manövrera för hand i trånga

utrymmen samt att referenshjulen i det långa loppet

slits mer än nödvändigt.

Vägvarianten av BVll förses därför med spärrkOpplingar

vid ytterhjulen (referenshjulen), fig 6.1

detaljerna 5,6 och 7. De monteras så att referenshjulen

rullar fritt,oberoende av varandra så länge bromshjulet

är upplyft. När bromshjulet rullar på vägbanan träder

- spärrarna i funktion eftersom bromshjulet försöker dri-

va referenshjulen med högre hastighet än vagnhastig-

heten.

När bromshjulet lyfts medför motstånd i tätningar,

lager m m att bromshjul och kedjetransmissioner upphör

att rotera. Då upphör också pappersmatningen på vagnar

som har tachometergenerator för styrning av denna mat-

ning k0pplad till en kedja. Detta kan vara till viss

nackdel om man önskar att registreringsremsans längd

skalenligt ska motsvara den totala sträcka mätvagnen

kört. Om detta är ett oeftergivligt krav kan vagnen

förses med en särskild anordning varmed pappersmat-

ningen styrs direkt av ett av referenshjulen.

Bevattningssystem

 

Systemet består av en vattenbehållare, en vattenpump,

ett munstycke samt gummislangar som kopplar samman en-

heterna.

Vattenbehållaren utgörs av en säck av gummerad väv

(Vetus 11200)

lens bagageutrymme.

rymmande ca 165 1. Den ska läggas i bi-

Säcken behöver inte luftas då den

töms på vatten, den faller bara ihOp. Från vattensäcken

VTI MEDDELANDE 157



51

leds vattnet genom gummislang till pumpen. I den led-

ningen bör finnas en kran enär pumpen stillastående inte

är tät.

Vattenpumpen (Johnson Impeller F7B-303) har ett pump-

element av gummi och den får därför inte köras torr

eller åt fel håll dvs mätvagnen får inte backas med till-

kopplad pump). Pumpen är monterad på mätvagnens högra

 

svängarm och drivs med kilrem från en remskiva på hjul-

axeln. Utväxlingen är sådan att pumpen går ca 1,5 gånger

fortare än hjulaxeln. Drivningen kan kOpplas till och

från med en skjuttapp genom remskivan och en medbringa-

re på hjulaxeln. Införandet av spärrkopplingar på mät-

vagnen har också medfört att pumpen automatiskt stannar

så snart bromshjulet lyfts under färd. Om flera avsnitt

ska passeras utan mätning är det givetvis fördelaktigt

ur vattenbesparingssynpunkt att pumpen inte arbetar.
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Fig 5.10 Kapacitetsdiagram för pump F7B-303 till-

sammans med munstycke l/21J65200
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Från pumpen leds vattnet genom en gummislang till ett

ställbart rör med sprutmunstycke (A Rehnström, 1/2 U

65200) monterat på stänkskärmen till bromshjulet. Pump

och munstycke är så dimensionerade att ett vattenskikt

med teoretisk tjocklek 0,3 mm läggs ut vid hastigheter

mellan 20 och 80 km/h. Vattenförbrukningen är då ca

'45 l/km. rig 5,10Visar ett kapacitetsdiagram för pumt

pen.
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UNDERHÅLL

Allmänt

Friktionsmätvagnen är robust konstruerad och byggd men

är dock ett mätinstrument ochbör därför behandlas med

varsamhet och vårdas för att fungera väl och ge till-

förlitliga mätresultat.

Vagnen skall hållas ren från smuts, snö och is. Tvätt-

ning kan ske med varmt vatten men högt spoltryck skall

ej användas.

Vagnen är primermålad under täckfärgen men grus och

stenskott sliter hårt på färgskiktet. Bättra därför

* färgskador så snart möjligt.

Smörjning

 

- Samtliga lager är försedda med gummitätningar som

skall fungera mellan sBOOC och +1200C. Lagren är i

princip engångssmorda men är under mätvagnens använd-

ning ofta utsatta för svår, yttre nedsmutsning och

/behöver därför eftersmörjas i förebyggande syfte.

Smörj efter betydande nedsmutsning, dock minst en

gång i veckan om mätvagnen används regelbundet. Det

finns 14 nippelförsedda smörjpunkter. Smörj spar-

samt och med måttligt tryck så att tätningarna inte

skadas. Smörjmedel VV molybdenfett eller motsvarande.

- Styrtapparna på ramens bakre tvärbalk, som löper i

styrskenorna på svängarmarna anfettas samtidigt med

nippelsmörjningen.

- Kedjorna inoljas samtidigt som kedjespänningen kon-

trolleras genom inspektionshålen på svängarmarna.

Kontroll av kedjespänningen beskriviåunder avsnitt

6.4.

VTI MEDDELANDE 1574



54

- Spärrkopplingarna vid ytterhjulen 5, 6 och 7, fig

6.1, ska vara fyllda med en bestämd kvantitet olja

eftersom såväl lagren 5 som klämelementen 6 måste

smörjas. Kontroll av oljenivån sker enklast sedan

hjulet demonterats (fem skruvar N19). På periferin

av kOpplingens inre fläns 7, fig 6.1, finns tre plug-

gar med spårskalle i 900 delning. Låt ett plugghål

peka uppåt (påfyllning) och ett nedåt (avtappning)

samtidigt så anger det tredje hålet nivån till vilken

kopplingen ska vara fylld med olja. Nivån kontrolle-

ras genom att med nivåhålet öppet och avtappningen

pluggad fylla på litet olja i taget genom påfyll-

ningshålet och se efter när den börjar rinna ut genom

nivåhålet. Oljan ska bestå av en blandning av 60%

VV hydraulolja eller motsvarande och 40% kristall-

olja. I dessa prOportioner har man god smörjning

mellan -20 och +300C.

Kontrollera då och då varje koPplingsy:mfunktionlgenomm

att vrida runt hjulet för hand med svängarmen under-

stödd av en domkraft. Hjulet ska kunna vridas utan

nämnvärt motstånd i färdriktningen men vara dödgångs-

fritt blockerat åt motsatt håll. Om spärrfunktionen

fungerar dåligt eller kopplingen går trögt tappas ol-

jan ur och sköljning av k0pplingshusets inre företas

med samma olja som under drift. Påfyllning av 4

.ordinarie smörjmedel sker därefter enligt Ovan.

.3 Kontroll av bultförband m m

Någon gång per mätsäsong kontrolleras följande:

- Bultförbandens dragning i huvudaxelns yttre lagerhus

samt övriga förband i svängarmarnas lagerhus.
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Fig 6.1

Beteckningar:

VTI MEDDELANDE 157

 

1

x
l
m
U
'
l
F
-
U
J
N

4

O

 

...r _ 5- 4-

Yttre svängarm (detalj 6 på fig 5.2 och fig 5.3)

låsring för lager
lagerhusmutter
låsmutter
spännskruv
lager i spärrkoppling
klämelement
.spärrk0pplingens inre fläns
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Fig 6.2 Mittre svängarm (detalj 5 på fig 5.2 och fig 5.3)

-Beteckningarz 1 lâsring för lager
lagerhusmutter
låsmutter
spännskruvJ

Ä
M
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- Dragningen av lagrens lâsringar, 1, fig 6.1 och fig

6.2. Lossa låsringens stoppskruv (insexnyckel NS)

och slå låsringen med hjälp av hammare och dorn i

axelns rotationsriktning. Säkra låsringen på nytt

med stOppskruven efter kontrollen.

- Styrtapparnas rörelse i styrskenorna pâ svängarmarna.

Styrtapparna ska inte ligga an mot skenkanterna. Jus-

tering kan ske genom sidförflyttning av tappen.

Kontroll och justering av kedjespänning

>°5922:9ll_êz_ks§i§§eê§eiagea_§ä§:_229såê§_zê§-2â9EE
5§5§_@ê§§22ä952_9å_ä§liêeée_§ê22=

- Ta bort inspektionsprOppen, 28, fig 5.2 (fast fyr-

kantnyckel N23) på svängarmen så att kedjan blir syn-

lig. (Det finns en propp i var svängarm).

- Rulla vagnen eller vrid eventuellt hjulet så att en

kedjepart blir spänd.

- Den slaka parten ska vara rörlig upp och ned med

fingrarnas hjälp minst 6 mm men högst 12 mm (total-

måttet mellan ändlägena).

Sätt tillbaka inspektionsprOppen.

Det är särskilt viktigt att kedjan i höger ytterarm är

rätt justerad enärtachogeneratorns drivdel annars kan

skadas. I samband med kontroll av kedjespänningen smörjs

kedjan, se smörjningsanvisningarna.
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aåäêäêäå§9_å!-ä§§i§§9ê§§l§9ê§_§E§E-Eå_âêåiê§§§_§êää3

- Palla upp svängarmen och demontera hjulet (fem skru-

var Nl9) om det rör sig om kedja i yttre svängarm.

- Lossa lagerhusmuttrarna 2,fig 6.1 eller fig 6.2,på

båda sidor vid hjulaxeln (fyra muttrar, N18 i yttre

svängarm, N22 i mittre svängarm).

- Lossa låsmuttrarna 3,fig 6.1 eller fig 6.2,till

spännskruvarna 4,fig 6.1 eller fig 6.2,på båda sidor

(två muttrar, N13).

- Justera kedjespänningen med ställskruvarna (två skru-

var, N13) så att ovan givna villkor för kedjespännin-

gen är uppfyllt. Se till att kedjespänningen sker

likformigt på båda sidor om svängarmen så att hjulet

inte blir snedställt i förhållande till färdriktnin-

gen.

- Dra låsmuttrarna Och lagerhusmuttrarna.

- Montera hjulet och tag bort pallningen.

Kontroll av kedjelängden samt byte av kedjor

Kedjorna betraktas som utslitna om de räknat från ny-

tillståndet förlängts l ä 2%. Kontroll härav samt utby-

te av kedjor bör ske på VTI. För fullständighetens

skull återges emellertid tillvängagångssättet här.

EQQEEQll_êY-Eê§l§lêQSQêQ

Yttre svängarm, kedja med 1/2" delning llS länkar exkl

lås; -

- Häng den demonterade kedjan vertikalt och utan lås.
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- Belasta dess nedre ände med en vikt på 13 kg.

- Mätt mellan yttersta nithålens centra får kedjan då

inte vara längre än 1480 mm. (Nominellt mått utan

spänning är 1461 mm).

Mittre svängarm, kedja med 5/8" delning, 93 länkar exkl

lås:

- Häng den demonterade kedjan vertikalt och utan lås.

- Belasta dess nedre ände med en vikt på 20 kg.

- Mätt mellan yttersta nithålens centra får kedjan då

inte vara längre än 1500 mm. (Nominellt mått utan

spänning är 1476 mm).

êzzs_êz_15eéiê_i_§yåagêrm :-

- Tippa vagnen framåt så att den stöder på skyddsplå-

tarna i ramens framkant.

- Lyft och palla upp ramens bakände så att svängarmar-

nas styrskenor hänger på ramens styrtappar och hju-

len inte vilar på golvet. (Pallningshöjd ca 300 mm).

- Skjut pallning under de båda yttre svängarmarnas

framändar. (Pallningshöjd ca.300nmn.

- Lossa bultförbanden i huvudaxelns yttre lagerhus

(fyra bultar, N19).

- Lyft och palla under ramens framände så att luckorna

i svängarmarnas främre ändar blir åtkomliga. (Pall-

ningshöjd ca.300nmn. Iaktta försiktighet så att inte

mätkabeln slits av, dess fästklammer på dragstången

kan behöva lossas en smula.
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Demontera hjulet vid densvängarm där kedja ska bytas.

(fem skruvar, N19). Hjuldemontering är inte nödvän-

dig vid mittre svängarm.

Lossa lagerhusmuttrarna vid hjulaxeln 2,fig 6.l,eller

fig 6.2 på båda sidor av svängarmen (fyra muttrar,

N18 i yttre svängarm, N22 i mittre svängarm).

Lossa låsmuttrarna 3rfig 6.1 eller fig 6.2,och ställ-

skruvarna 4yfig 6.1 eller fig 6.2,(två muttrar, 2

bultar, N13) på båda Sidor och skjut hjulaxeln något

framåt.

Ta bort luckorna i fram- och bakände på den svängarm

där kedja ska bytar (åtta muttrar, Nl3).

Vrid hjulaxeln så att kedjelåset hamnar åtkomligt på

det främre kedjedrevet.

Ta bort kedjelåset och dra ut kedjan.

Om det ärfråga om höger, yttre svängarm måste tacho-

generatorenheten,fig 6.3,(fyra skruvar, N8) demonte-

ras. Kontrollera samtidigt om stödet 3, fig 6.3,är

slitet. Om så är fallet kan det vändas upp och ned

(två insexskruvar, NS).

Dra in den nya kedjan med hjälp av ett stycke järn-

tråd (1 mm diameter ca 1,2 m längd).

Lägg samman kedjeparterna över det främre kedjedre-

vet och montera kedjelåset. Observera att den u-for-

made låsfjäderns slutna del ska peka i kedjans nor-

mala rörelseriktning.

Montera luckorna i svängarmens fram- och bakände.
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Fig 6.3 BVll, tachogenerator med drivdon

Beteckningar: l tachogenerator
2 drev
3 stöd
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- Montera tachogeneratorenheten sedan kedjedrevet 2,

fig 6.3, kontrollerats för eventuella skador.

- Justera kedjespänningen enligt anvisningarna under

6.4.

- Dra låsmuttrar och lagerhusmuttrar på svängarmen.

- Montera hjulet.

- Ta bort pallningen under ramens framkant och montera

huvudaxelns yttre lagerhus.

- Ta bort resterande pallningar.

Observera att en ny kedja sträcks något när den börjar

d'användas. Ha därför kedjespänningen under speCiell Upp-
sikt under den första tiden efter.kedjebytet- ==r
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Tillsyn av lyftdon

Enligt domkraftenhetens tillverkare fordras ingen spe-

ciell tillsyn. Det har emellertid visat sig att om vag-

nen får stå ute i omväxlande snö- och töväder så kan

vatten tränga in i enhetens elmotor varigenom lyftme-

kanismen fungerar dåligt eller inte alls. I en torr,

uppvärmd lokal kan man i så fall öppna elmotorn och

torka ren kollektor och borstar men åtgärden kräver

'betwkmde noggrannhet och särskilt kan det vara svårt

att utan hjälpmedel monteraiküborstarna vid hcpsätt-

ningen efteråt.

Vid lyft- och sänkrörelsen får domkraften arbeta ända

ut i ändlägena. För att domkraftens elmotor inte ska

skadas vid långvarigt stOpp i ändlägena med strömmen

tillslagen är den skyddad dels av enmekanisk slir-

koppling i domkraften och dels - som extra säkring -'

av en bimetallbrytare inbyggd i motorn.

Om inte kOpplingen slirar i ändlägena (slirningen är

tydligt hörbar) eller om den slirar under lyftrörelsen

så ska den justeras. Detta sker genom att dra åt eller

lossa en mutter (N19) i den fria änden av domkraftens

kolvstång alldeles invid lyftöglan.

Justering av slirkOpplingen eller arbete med elmotorn

fordrar att domkraftenq se fig 5.lO. demonteras:n

- Haka upp bromshjulet.

- Lossa klämfattningen (skruv N17) i ramen som har till

uppgift att både hålla fast styrhylsan och domkraf-

enheten.

- Om domkraften ändå sitter fast i styrhylsan körs

domkraften försiktigt i yttersta ändläget så att
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den trycker ut sig själv.

_- Kör tillbaka domkraften så att styrpinnen inte tryc-

ker mot ändläget.

- Ta bort saxpinne och bricka i styrpinnens ena ände

och driv ut den.

- Keppla loss elmçtorns kablar från anslutningsstället

i höger trekammarlykta.

- Ta bort domkraften.
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_Tillsvn av bevattningsszstemet

Om vattensäck, slangar, pump och munstycke hålls öppna

och rena från främmande partiklar och drivremmen inte

slirar så är det i stort sett endast pumpimpellerns

förslitning som kan medverka till att utströmmande

vattenmängd minskar. Till alltför tidig förslitning av

 

impellern bidrar att med pumpen tillkopplad köra utan

 

vatten eller backa med nedfällt.bromshjul.

 

Det är mycket besvärligt att kalibrera vattenmängden

exakt. En ungefärlig uppfattning om pumpfunktionen kan

man emellertid få på följande sätt. Skruva loss röret

med fastsittande munstycke från skärmen. Stick ned rör

och munstycke i ett uppsamlingskärl t ex en plastdunk

och surra fast dunken vid ramen. Kör med pumpen till-

slagen och bromshjulet nere en uppmätt sträcka på 500 m

och försök att något så när hålla hastigheten 30 km/h.

I dunken ska då samlas 9 - 10 l vatten.

Om pumpimpellern behöver bytas kan detta ske relativt

enkelt sedan de sex spårskruvarna som håller fast pump-

gaveln tagits bort. Pumpen kan sitta kvar på vagnen

under arbetet.
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.Fig 7.1 Minigorskrivare

1. Huvudströmbrytare märktBATTERI eller POWER

2. Start/stopp av skrivarens registrering. Omkopplaren
märkt MÄTNING eller MEASUREMENT

3. Känslighet f-signal (Y-kanal). Användning se t ex
under 9.3, punkt 17

4. Nollställningsratt för skrivarens Y-kanal. Använd-
ning se t ex under 9.1, punkt 3

5. Nollställning f-signal. Användning se t ex under
9.1, punkt 5

6. Skrivarens Y-ingång

7. Känslighet pappersmatning (X-kanal). Användning
se under 7.4, femte stycket

8. Lyftanordning för skrivstift

9. Lettrad ratt för manuell pappersmatning. Användning
se t ex under 9.3, punkt 15.
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MÄTNINGAR

I följande beskrivning förutsättes att en friktionsmät-

vagn BVll med Minigorskrivare och utrustad för vägbruk

enligt avsnitt 5.2 kommer till användning. Fig 7.1 vi-

sar skrivarens manöverorgan.

Checklista, protokoll

 

I grunden är det mycket enkelt att utföra friktions-

mätningar med BVll. Vissa upprepade kontroller är

emellertid nödvändiga för att resultatet ska bli me-

ningsfullt. Kontrollerna genomförs betydligt smidigare

om man följer checklistor i någon form t ex enligt de

förslag som lämnas i den fortsatta texten.

I anslutning till mätningarna förs lämpligtvis ett pro-

tokoll som antingen kan vara VV standardprotokoll eller

läggas upp enligt följande förslag; Protokollet bör

omfatta utrymme för:

1. Myndighetens namn

2. Mätvagnens nr

3. Mätningens nr förslagsvis datmm plus ett löp-

nummer som kan få börja på nytt från ett vid

varje nytt datum. Hela mätningens omfattning

anges t ex 78.12.31.l-35 (alltså totalt 35 mätn)

4. Namn eller signatur på den person som ansvarat

för mätningen

5. Län, vägnr, del samt övriga uppgifter som behövs

för att geografiskt beskriva mätplatsen._Plats

kan beredas för en kartskiss

6. Beläggningstyp och ålder

7. Sol, vind, nederbörd. Ändringar som uppträder

under mätningarna bokförs i anmärkningskolumn
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2
FRIKTIONSMÃTNING MED BVllnr....

 

 

MÄTN nr . . . . . . . . . . . . . . .. UTF AV . . . . . . . . . ... . . . . . ..

5.
MÄTPLATS

LÄN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. VÄG nr . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Vmo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. DEL..... . . . . . . . . . . . . . . ..

6.
BELÄGGNING. . . . . ....................................

7.
VÄDERLEK...................... ... . . . . . . . . . . . . . . . ..

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
LÖP KL HAST RIKTN BEV t f Af ANM

nr km/h
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ll.

12.

13.

14.

15.

16.
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Löpnummer (se 3)

Klockslag för mätningen

Mäthastighet i km/h

Körriktning, väderstreck eller riktning mot ort

i närheten

Egen bevattning, t ex markering med kryss

Lufttemperatur

Från registreringsremsan beräknat medelfriktions-

tal

Spridningsmått för friktionstal. VTI anger ofta

skillnaden mellan största och minsta friktions-

tal på varje delmätsträcka men kan kan naturligt-

vis också beräkna en standardavvikelse

Plats för anteckningar av händelser som kan ha

betydelse för tolkningen av mätresultatet.

f

Förberedelser, transporter

För att slippa börja mätpasset med en reparation i fält

gör man en snabb kontroll enligt följande punkter innan

man ger sig av till mätplatsen:

O

O ,

O

O

Draganordningen

'Belysningen

DäokSlitage (mönsterdjupet ska vara mer.än 2 mm.

på bromshjulet)

Kontrollera lufttrycket, 140 kPa i bromshjul,

170 kPa i ytterhjul (1,4 resp 1,7 kp/cmz)

Skrivarens funktion

Bevattningsanordningens funktion

Lyftanordningens funktion

Om mätvagnen förvaras uppställd på några mils avstånd

från mätplatsen kan den transporteras dit på sina egna
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Är det fråga om större avstånd bör mätvagnen

transporteras på flaket av en lastbil eller ännu hellre

på en för ändamålet avsedd släpvagn. Väg- och trafik-

institutet kan ge anvisningar om några enkla hjälpmedel

så att lastning och lossning av släpvagnen kan utföras

av en man. Under transporten ska bromshjulet alltid

vara upphakat.

Åtgärder före mätning

 

O

0

elkablar

till mätsystemet (strömbrytare

Koppla vagn och

Slå på strömmen

märkt BATTERI).

ske under ca 15

Varmkörning av mätsystemet bör

min.

Frigör och sänk ned bromshjulet

Justera den delbara dragstången så att bromshju-

lets svängarm blir parallell med vägbanan

Koppla vattenslangar, fyll på vatten

Om dragbilens fjädring är så vek att vattenpå-

fyllningen ändrar svängarmens trimläge så juste-

ras dragstången på nytt. Svängarmen bör vara pa-

rallell med vägbanan vid till hälften fullt vatten-

förråd

Kontrollera belysningen

'Kontrollera lyftanordningen, haka upp bromshjulets

svängarm

Starta skrivaren (strömbrytaren märkt MÄTNING) och

mata för hand fram några cm nollinjeregiStrering.

Kontrollera nollinjens läge. Om den avviker mer än

ca 1 mm justera enligt 9.1 punkt 5.

Lyft stänkskärmen

Häng på kalibreringsvikten på bromshjulet. Mata

för hand fram resultatet på skrivarremsan (ska

vara ca 0.20, se den senaste fullständiga kali-

breringen som ska finnas med i vagnens handlingar).
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0 Tag bort kalibreringsvikten och mata på nytt fram

några cm registreringsremsa

o Fäll ned stänkskärmen

o Slå ifrån skrivaren

0 Frigör bromshjulet

Vagnen är nu klar för mätning

Mätningens utförande

Startpunkten måste vara belägen så att ekipaget kan nå

önskad hastighet före passerandet av den egentliga mät-

sträckans begynnelsepunkt. Mätsträckan ska passeras med

konstant hastighet. Minst två mäthastigheter bör nor-

mant komma ifråga på varje mätsträcka om man vill ha

en uppfattning om friktionens hastighetsberoende. Den

ena ska överensstämma med den högsta tillåtna på vägen

ifråga dock högst 90 km/h med egen bevattning eftersom

pumpen inte ger rätt vattenmängd vid högre hastigheter,

den andra väljs 20 km/h lägre.

Mätningar under vinterhalvåret utförs som regel utan

bevattning och vid lägre hastighet (50-70 km/h). Has-

tigheten beror på mätsträckornas läge och väglagsför-

hållandena. Det är viktigt att samma hastighet hålls

på sträckor som ska jämföras med varandra.

Mätspåret förläggs normalt i något av hjulspåren. Ur

säkerhetssynpunkt kan det högra vara att föredra.

Bromshjulet måste vara nere och skrivaren igång innan

mätsträckans begynnelsepunkt passeras för att rätt regi-

strering av mätsträckans friktion ska ske redan från

början. Vid 70 km/h svarar detta mot ett avstånd på 14

á 15 m. Om man förutsätter en friktionsnivå på ca 0.9

kan det beräknas ur:

'avståndet i.m==0r2 gångerihastigheten i km/h.
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Pappersmatningen Väljs Så att man får lagom lång remsa.

Om man vill detaljstudera korta mätsträckor väljs hög

pappersmatning, vid långa sträckor väljs låg matning så

att man inte får ett ohanterligt material. Man måste

dock komma ihåg att det kan vara svårt att upptäcka kor-

ta, hala partier om man använder låg matning. Det fram-

 

går av specifikationen, avsnitt 9, vilka valmöjligheter

som står till buds.

En enskild mätning kan tillgå på följande sätt

temet

VTI

(mätsys-

förutsätts varmkört 15 min):

Kör fram till startpunkten

Kontrollera lufttrycket i däcken om detta inte

gjorts tidigare (140 kPa i bromshjulet, 170 kPa

i ytterhjulen, 1,4 resp 1,7 kp/cmz)

öppna eventuella kranar i vattensystemet

Koppla till pumpdrivningen med skjuttappen på

remskivan

Kontrollera på skrivaren att lämplig pappersmat-

ning valts

Gör erforderliga noteringar i protokollet och

skriv mätningens nummer också på registrerings-

remsan

Starta skrivaren och handmata fram någon cm

nollinjeregistrering

Slå från skrivaren igen

Starta bilen och accelerera ekipaget till mät-

hastighet samtidigt som rätt mätspår väljs

Sänk ned mäthjulet

Starta skrivaren

Lyft upp hjulet när mätsträckan passerats

Slå från skrivaren så snart någon cm nollinje

registrerats

Stanna bilen och komplettera protokollet om så

erfordras
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Mätningarna upprepas minst två gånger, gärna tre, vid

varje hastighet.

Om man bara mäter i en riktning kan det bli nödvändigt

att stänga av vattnet vid returerna om det vill själv-

rinna genom pumpen. Glöm i så fall inte att pumpen ald-

 

rig får gå torr.

Åtgärder efter mätning

Sedan mätpasset avslutats<gärsen.rutinkalibrering en-

ligt de sex sista punkterna under 7.3 samt erforderliga

slutnoteringar i protokollet. Det är dock i allmänhet

inte nödvändigt att göra fler än två rutinkalibreringar

per dag (en före mätningarna och en efter) även om det

är fråga om flera mätpass.

Om bromshjulet slitits så att däckets mönsterdjup un-

derstiger 2 mm ska det bytas. Försiktighet måste iakt-

tas då hjulbultarna (5 st N19) lossas eller skruvas fast

eftersom hjulet är fästat direkt i mätnavet. Använd

inte nyckel med längre skaft än 300 mm, knyck inte med

skaftet vid dragningen och låt hjulet vara nedsänkt på

 

 

marken vid lossandet och slutdragningen. Påkänningen på

 

navet blir mindre om man låter nyckelskaftet peka mot

hjulcentrum under arbetet. Observera att ytterhjulen

också kan monteras som bromshjul så länge deras mönster-

djup överstiger 2 mm.

VTI MEDDELANDE 157



74

MÄTRESULTATETS BEHANDLING

Registreringsremsan från skrivaren representerar det

egentliga mätresultatet. Med hjälp av kalibrering och

justering enligt avsnitt 9 bringas registreringsremsans

lO-gradiga_indelningatt överensstämma med friktionstal

(avsnitt 2 sid 4 ) på så sätt att 1 läses som 0,1, 2

som 0,2 etc och slutligen 10 som 1,0. Friktionstalet

1,0 innebär att friktionskraften mellan hjul och väg-

bana är precis lika stor som hjulbelastningen, i BVll:s

fall praktiskt taget 1000 N (ca 100 kp). Att övre gräns-

värdet lagts vid 1.0 får inte tolkas så att friktionsb

talet inte kan överskrida detta värde. Vid torra väg-

banor och vid låg hastighet är friktionstal av storleks-

ordningen l,l â 1,2 inte helt ovanliga. Men vid våt väg-

bana är friktionstalet vanligtvis under 1,0. Om man av

någon anledning vill kartlägga högfriktionsförhållanden

bör förstärkningen i skrivaren justeras till exempelvis

hälften- Detta kan göras av väg- och trafikinstitutet.

Registreringsremsan matas fram i prOportion till den

vägsträcka vagnen tillryggalagt. Hur många mm remsa man

får per m Väg beror på skrivarens inställning (T sec/cm)

enligt vad som framgår av Specifikationen, avsnitt 10.

Om man har gjort en längdmätning av mätsträckan och

lagt in sektioner av betydelse t ex vägkorsningar, be-

läggningsskarvar, blödande partier etc kan man således

vid bearbetningen lägga in dessa sektioner direkt på

registreringsremsan och följa friktionen meter för me-

ter.

Fig 8.1 nedan visar i huvuddrag hur bearbetningen av

en registreringsremsa tillgår.
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Fig 8.1 Fingerad registreringsremsa från BVll återgi-

vande en mätning på tre olika beläggningar
A, B och C

För principens skull visas en rutinkalibrering i fig

8.1 men som tidigare nämnts görs inte kalibreringar vid

varje mätning utan endast före och efter ett mätpass.

Börja med att dra en förbindelselinje mellan nollägena

före och efter mätningen. Om mätningen omfattar en myc-

ket lång remsa kan det räcka med att antyda denna "verk-

liga nollinje" på några ställen. I figuren ligger den ca

1 mm över den tryckta nollinjen. Friktionsvärdena ska

räknas från den verkliga nollinjen.
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Anta nu att man på vägen har mätt in tre delsträckor A,

B och C. Med hjälp av den pappersmatning som använts

vid mätningen är det nu enkelt att dela in registreringen

i de tre delarna A, B och C.

Var och en av de tre delarna behandlas var för sig. Dra

en horisontell linje för delen A, så belägen att ytorna

ovanför linjen sammanlagt blir lika stora som ytorna

nedanför linjen som de mörka_fälten i fig 8.l visar.

Linjen ligger i exemplet vid 61 mm men med hänsyn till

att verkliga nollinjen ligger vid 1 mm är höjden över

nollinjen 60 mm, dvs medelvärdet f=0,60. Kurvans lägsta

punkt på delen A ligger 6 mm under medellinjen och an-

slutande högsta punkt 2 mm över, "största språnget" är

således 8 mm dvs Af=0,08 med det betraktelsesätt som

beskrivits i avsnitt 7,1, punkt 15. På samma sätt fås

för B f=0,52, Af=0,06 och för C f=0,64, Af=0,05. De er-

hålla värdena noteras slutligen i protokollet, kolumner-

na 14 och 15.
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JUSTERING OCH KALIBRERING AV MÄTSYSTEMET

Justering av skrivarens O-punkt

-l. Vagnen ska vara kopplad till dragfordonet, bromshju-

let upplyft, skrivaren varmkörd och givarkabeln bort-

kopplad från skrivaren och ersatt med en kortslutande

kontakt (hör till vagnens standardutrustning).

2. Ställ skrivarens mätomkopplare i läge icke mätning

 

och kortslut skrivarens Y-ingång med en yttre för-

bindning. Kortslutning är endast nödvändig på vissa

åldre skrivare.

3. Nollställ skrivaren med nollställningsratten på

skrivarens översida.

4. Ta bort den yttre förbindningen enligt 2 och ställ

mätomkopplaren i läge mätning.

5. Avviker skrivarutslaget nu från nollinjen enligt 3

så efterjusteras potentiometern på skrivarens fram-

sida med en skruvmejsel.

6. Ta bort den kortslutande kontakten och anslut givar-

kabeln.

7. Rotera bromshjulet för hand. Om vagnen har spärr-

kopplingar kan det ske bakåt med ytterhjulen fort-

farande stillastående på marken. Nollinjen kan nu

pendla någon millimeter i takt med rotationen. Pend-

lingen i sig själv har ingen betydelse men om medel-

läget till yttervärdena avviker från nollinjen enligt

5 så justeras momentgivarens nolläge. Detta sker

med en lettrad skruv (9, fig 5.5 ) som är åtkomlig

inuti momentgivaren sedan täcklocket i mätdonets

centrum skruvats bort. Eventuellt erforderlig, slut-

lbg finjustering kan ske med nollställningsratten

som under 3.
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Allmänt om kalibrering av mätsystemet

Den här nedan beskrivna kalibreringsutrustningen till

friktionsmätvagn BVll har tagits fram efter ingående

prov med andra anordningar. Den erbjuder bl a följande

fördelar:

- Stegvis kalibrering upp till friktionstalet 1 kan

ske utan extra tillbehör.

- Vägning av hjullasten sker i anslutning till att

friktionstalet l kalibreras.

Utrustningen består av följande delar (se figur 9.1):

° ett kalibreringssegment B

 

en kalibreringsgalge C

 

0 ett kraftdon bestående av en vevskruv D, en fjäder-

våg E och en kedja F,

 

Kalibreringen tillgår i princip så att segmentet B an-

bringas på mätnavet i stället för bromshjulet. Segmen-

tets vikt motsvarar bromshjulets däck och fälg. Med

hjälp av kraftdonet, anbringat som figur 9.l visar,

appliceras en stegvis ökad respektive minskad kraft

på segmentets periferi (motsvarar moment på mätnavet)

under samtidig observation av skrivarutslaget. Seg-

mentets radie plus radien av en rulle i kedjan överens-

stämmer med rullradien för bromshjulet vid 60 km/h. Den

stegvisa ökningen av kraften fortgår tills bromshjulets

svängarm hänger fritt i kedjan utan stöd underifrån.

Den anbringade kraften svarar då mot friktionstalet l.
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Kalibreringsanvisning steg för steg

10.

ll.

12.

VTI

Ställ vagnen på ett något så när horisontellt under-

lag och koppla den till dragbilen. I nödfall kan

dragstången pallas upp och stödas mot en vägg. Vag-

nen strävar nämligen att rulla framåt under kalibre-

ringen.

Anslut kablarna och starta omformaren. Om dragbilen

inte är till hands erfordras ett separat 12 V bil-

batteri.

Sänk ned bromshjulet på underlaget.

Justera dragstångens leder så att svängarmarna blir

horisontella.

Passa till ett stöd A, t ex ett träblock, under

bromshjulets svängarm.

Demontera bromshjulets stänkskärm och lägg den på

belastningsarmen.

Lyft bromshjulets svängarm, demontera bromshjulet

och sänk sedan ned svängarmen på det i förväg till-

passade stödet A.

Montera kalibreringssegmentet B på bromshjulets

plats.

Träd kalibreringsgalgen C på riktstolpen.

Häng upp kraftenheten bestående av vevskruv D, fjä-

dervåg E samt kedja F.

Justera fjädervågens O-punkt med ställskruven G.

Anslut kedjans nedre ände till kalibreringssegmen-

tet B.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

VTI

80

Kontrollera att kedjan hänger lodrätt.

Justera skrivarens O-punkt.

Spänn upp kedjan med vevskruven så att svängarmen

lättar från stödet. Registrera skrivarutslaget

genom att "handmata" ett stycke registreringsremsa

samt notera fjädervågsutslaget.

Belasta bromshjulets svängarm med "handkraft" så

att fjädervågens utslag ökar något och ta sedan för-

siktigt bort den extra belastningen igen. Det här

gör man för att fånga in eventuell hysteres i syste-

met; Registrera skrivarutslaget och notera fjäder-

vågutslaget på nytt.

Skrivarens förstärkning justeras nu med ratten märkt

"var" så att medelvärdet av skrivarutslagen enligt

15 och 16 faller precis vid registreringsremsans

lO-gradering.

Medelvärdet av fjädervågsutslagen enligt 15 och 16

är den statiska hjulbelastningen. Värdet noteras.

Observera att det kan överstiga 100 kp något. Man

blir då tvungen att skatta skaldelarna eftersom

fjädervågen inte är graderad högre än till 100 kp.

Minska kraften så att svängarmen åter vilar på stö-

det A. Upprepa momenten 14, 15 och 16 samt kontrol-

lera att inställningen enligt 17 stämmer, dvs att

skrivarutslagen enligt 15 och 16 fördelar sig lika

på ömse sidor om skrivarens lO-gradering.

Dela medelvärdet för statiska hjulbelastningen i 10

lika delar.

Minska kraften så att svängarmen vilarpå stödet A.
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22. Anbringa en stegvis ökad kraft med vevskruven. Varje

steg - avläst på fjädervågen - ska vara just 1/10

av hjulbelastningen enligt beräkningen under 20.

Vid varje stegnivå handmatas ett stycke registre-

ringsremsa fram på skrivaren, förslagsvis 10 mm.

23. Då svängarmen lättar från stödet upprepas förfaran-

det enligt 15 och 16 för att hysteresen ska komma

med.

24. Minska kraften stegvis till noll med varje steg

motsvarande 1/10 av hjulbelastningen. Registrera

varje stegnivå som vid 22.

25. På skrivarens registreringsremsa finns nu en full-

ständig kalibrering, en stege som når upp till frik-

tionstalet 1,0 med varje steg svarande mot 0,1.

Det är naturligt att stegnivåerna för upp- och ned-

gång skiljer sig åt l ä 2 mm på grund av hysteres

vid kalibreringen. Under körning med åtföljande

skakningar kan man räkna med att medelvärdet gäller.

26. Demontera kalibreringsanordningarna B, C, D, E och

F.

27. Lyft bromshjulets svängarm, montera bromshjulet och

ta bort stödet A.

28. Med bromshjulet upplyft, häng på kalibreringsvikten

som hör till vagnen. Handmata in resultatet (s k

rutinkalibrering) på skrivarremsan intill den nyli-

 

gen utförda fullständiga kalibreringen. Så länge

rutinkalibreringar under vagnens fortsatta använd-

ning stämmer överens med den här utförda rutinkali-

breringen kan man räkna med att den fullständiga

kalibreringen också gäller.

29. Notera datum, signatur, vagn- och skrivarnummer på
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kalibreringsremsan som lämpligen förvaras tillsam-

mans med handlingarna i vagnens pärm.

30. Efter montering av stänkskärmen är vagnen körklar.
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Fig 9.1 Kalibreringsanordning till BVll
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SPECIFIKATION FÖR BVll

Totalvikt

Största längd

Största bredd

Höjd inkl pejlrör

Vertikal dragkroksbelastning

Ytterhjulsbelastning

Bromshjulsbelastning

Lufttryck, ytterhjul

Lufttryck, bromshjul

Däckdimension

Fabrikat och mönster

Hjulbeteckning

Fabrikat

Bromshjulets nominella slip

Mäthastighet

(med egen bevattning max

Pappersmatningar

ca

ca

Läge på ratt T sec/cm: l

Vattenpump

Kapacitet vid 90 km/h

Vattenskikttjocklek

2

4

10

20

360 kg

2,30 m

1,37 m

1,30 m

400 N

2x1100 N (2x110 kp)

1000 N (100 kp)

170 kPa (1,7 kp/cmz)

140 kPa (1,4 kp/cmz)

4.00-8/4

Trelleborg T49*

TKL'-l6 LF

PML

17%

20 -150 km/h

90 km/h)

2,3 mm/m

1,1 mm/m

0,57 mm/m

0,23 mm/m

0,11 mm/m

Johnson F7B-303

ca 50 1/min

(max 40 km/h)

(max 80 km/h)

ca 0.3 mm

*

Kan komma att ändras vid en eventuell standarisering
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Bilaga 1
Sid 1 (3)

BVll, BROMSHJULETS SLIP VID OLIKA FRIKTIONSNIVÃER

Beteckningar:

NF hjulbelastning, bromshjul

2N sammanlagd hjulbelastning, referenshjul

fF friktionstal, bromshjul

fB friktionstal, referenshjul

MO förlustmoment i transmission räknat om bromshjulets

axel

sF slip, bromshjul

sB spin, referenshjul

w friktionstal/spinkurvans lutning i origo

z utväxling bromshjul/referenshjul

w vinkelhastighet för referenshjul

V körhastighet

Momentjämvikt ger:

  

f -2N -r
1_ B B

fF NFor.- z -+MO

varav:

f z=zofF°NFor-MO

B 2NB-r

och med hjälp av friktionstal/spinkurvans lutning:

fF-N -r-M
F

ZNB-r
O ' ' (1)

 

SB:

G
J
N

Referenshjulens spin kan också tecknas:

_2:2L-sB.- V 1
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Bilaga 1

Sid 2 (3)

varav:

w-r__
-G--lj'SB

Bromshjulets slip tecknas:

_ ._ELE.sF-l V 2 (3)

AV (1), (2) och (3) erhålls slutligen verkligt slip:

f .N -r-M
_ _ 3. F F o

sF-l z(l-+$ ZNB r ) (4)

Om l-z i ovanstående uttryck får beteckna vad man skulle

kunna kalla "nominellt slip", dvs ett slipvärde som be-

räknas direkt ur utväxlingen mellan bromshjul och refe-

renshjul så ser man att så_länge den andra termen inom

parentes i uttryck (4) är positiv så är verkligt slip

alltid lägre än nominellt men närmar sig alltmer det

nominella då den andra termen inom parentesen minskar.

Till en sådan minskning bidrar:

1) en ökning av "perifera styvheten" (o) hos referens-

hjulen,

2) en ökning av referenshjulens belastning (ZNB),

3) en sänkning av friktionsnivån (fF). Friktionen mins-

kar i normala fall då hastigheten ökar och en has-

tighetsökning har därför indirekt samma effekt.

Om friktionsnivån (fF) sjunker kraftigt kan andra ter-

men inom parentesen i uttryck (4) bli negativt. Detta

innebär att referenshjulen rullar med slip i stället

för spin (sB <0). verkligt slip för bromshjulet blir då

högre än det nominella eftersom utväxlingen 2 är fixerad.

 

Vid extremt låg friktionsnivå är det möjligt att frik-

tionsmomenten från hjulen inte förmår uppväga förlust-

momentet (MO) och då kommer hjulens rotation att upphö-
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Bilaga 1

Sid 3 (3)

ra. Observera att friktionsvisningen inte nödvändigtvis

behöver bli orealistisk av denna orsak enär skillnaden

mellan friktionen vid låst hjul och friktionen vid Opti-

malt slip ofta är liten vid låg friktionsnivå. Däremot

kommer pappersframmatningen att upphöra på sådana vagnar

som har tachogenerator driven av kedjetransmissionen.

Kummer och Meyer (1) har visat hur optimalt slipvärde

varierar med friktionsnivån. De kommer fram till ett

uttryck som med vissa, här gjorda förenklingar har for-

men

 

där C'är en konstant uppbyggd av data för däckets geo-

metriska och elastiska egenskaper. Man ser att Optimalt

slip minskar med sjunkande friktionsnivå. Då det gäller

förinställt slip för mätvagnens bromshjul har tyvärr

en förändring av friktionsnivån rakt motsatt verkan så-

som framgår av beräkningarna ovan.

Friktions/slipkurvans form är emellertid lyckligtvis

ganska flack i det aktuella området och slipvariationen

tämligen obetydlig. Genom lämplig förläggning i förhand

av nominellt slip bör variationen kunna försummas vid

rutinmätningar. Med de dimensioneringsdata som gäller

för BV 11 kan verkligt slip ligga mellan 17.5% vid f==0

och ca 15% vid f :1.

Referens:

(l) H.W. Kummer and W.E. Meyer:

Unified Theory Permits Better Friction Coupling

Between Tire and Road, FISITA,

München, 1966.
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