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FÖRORD

Denna undersökning ingår som en del i NÄT-projektet 
"Taksering" som leds av Gösta Gynnerstedt. Projektet 
bekostas av Nordiska Rådet. Peter Arnberg har tagit 
initiativet till jämförelsen samt varit delprojekt
ledare och planerat och samordnat undersökningarna. 
Leif Sjögren har haft det tekniska ansvaret för mät
ningarna samt ansvarat för resultatpresentationen. 
Även andra forskare vid VTI, Olle Nordström, Georg 
Magnusson och Evert Ohlsson, har liksom forskare från 
Danmark, Finland och Norge deltagit i undersökningen.
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Nordiska friktionsmätbilar; En jämförande studie
av Peter W Arnberg och Leif Sjögren 
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Syftet med denna undersökning har varit att jämföra 
olika Nordiska friktionsmätares resultat och principer 
med varandra samt att bedöma deras reliabilitet/mät- 
precision. Som mätsträckor har 20 st vägsträckor med 
olika friktionstal använts. Sträckornas längd var 50m. 
Med varje friktionsmätare mättes sträckorna 2 ggr för 
varje hastighet 20, 50 och 70 km/h. Som mått på relia- 
biliteten har en mätbils två körningar med samma 
hastighet korrelerats mot varandra för varje mät- 
hastighet.

Två mätningsomgångar har genomförts. Vid det första 
jämfördes tre friktionsmätare. En friktionsmätvagn 
EV 11 från Sverige, en Stradograf från Danmark och en 
friktionsmätare från Finland. Vid det andra tillfället 
jämfördes en BV 11 och en SAAB RST från Sverige samt 
n Mu-meter från Norge.

Resultaten från den här gjorda undersökningen visar 
att för närvarande är överensstämmelsen mellan de 
nordiska mätarna inte alls god. Undersökningen visar 
dock att reliabiliteten hos mätarna är god trots 
bristen på lågfriktionsytor. En utveckling mot ökad 
överensstämmelse och jämförbarhet av resultaten behövs. 
Detta är också på gång. Bland annat har den inter
nationella standardiseringsorganisationen ISO tagit 
fram ett förslag till mätmetod som kan utnyttjas. Man 
kan också genom försök såsom validering mot en nordisk 
fordonspopulation erhålla önskade samband.





Friction measuring vehicles in Scandinavia;
A comparative study
by Peter W Arnberg and Leif Sjögren 
Swedish Road and Traffic Research Institute 
S-58101 LINKÖPING Sweden

SUMMARY

An investigation has been carried out with the main 
purpose of comparing principles and results of some 
friction measuring vehicles used in Scandinavia. The 
reliability was also determined. Twenty road sections 
with different friction levels were used as test 
sections. The length of each section was 50 m. The 
sections were measured twice at each speed, 20, 50 
and 70 km/h.

The results from two measurements of the same vehicle 
and at the same speed were correlated and gave the 
size of the reliability. The results from the differ
ent vehicles were also correlated and gave the size 
of the correlation.

The results from this investigation does not show any 
good relationship between the measuring vehicles. The 
reliability is however satisfactory for most of the 
vehicles despite shortage of low friction sufaces. 
Development towards better correlation is necessary. 
This is also in progress. The international organiza
tion for standardization, ISO, has for instance 
suggested a useful measuring method. It is also 
possible to receive the relation from experiments such 
as validation against a normal Scandinavian vehicle 
population.





1 BAKGRUND

En bedömning av vilka vägar eller vägavsnitt i det 
befintliga vägnätet som i första hand är i behov av 
förbättringsarbete samt inom vilken tidsram och hur 
detta skall ske baseras på en mångfald faktorer.
En förutsättning för att dessa faktorer skall klar
göras och relateras till olika väganvändare och väg- 
underhållares behov är att de kan bli pålitligt 
registrerade. En rad mätfordon har därför utvecklats 
över hela världen.

Inom NÄT-projektet "Taksering av eksisterende veger 
med tanke på opprustning for fremtidig bruk" har ett 
behov framkommit av att kunna relatera olika mätappa- 
rater till varandra. Detta utgör en förutsättning för 
fortsatt utbyte av erfarenheter och samarbete. I denna 
rapport reodvisas en jämförelse mellan de friktions- 
mätbilar och metoder som f n förekommer i Norden. Mät
ning med fordonen har utförts på samma sträckor och 
resultatens pålitlighet/mätprecision och överensstäm
melse mot varandra har utvärderats.

2 METOD

2.1 Mätningarnas utförande

Varje mätsträcka skulle mätas 2 gånger för varje has
tighet. Hastigheterna var bestämda till 20, 50 och 70 
km/h, dvs varje sträcka mättes 6 ggr av varje mätbil .

Mätningen gjordes i höger hjulspår. Mätbilarna kalib
rerades och utrustades med däck som vid en normal mät
ning inom det egna landet. De flesta mätarna kalibre
ras genom att ansätta kända krafter på mätdonet och på 
så sätt erhålla en kraftkurva som funktion av frik- 
tionstalet.



Temperaturerna, som är väsentliga vid friktionsmätning, 
mättes i luften och på vägytorna, se figur 1 och 
tabell 1a och 1b.

Figur 1. Den digitala beröringstermometer som användes 
för att bestämma vägyte- och lufttemperatur



Tabell 1a. Temperaturerna på för- och eftermiddagen 
81-07-29

8 1 0 7 2 9
T e m p e r a  
Fö r m i  dö

t u r e r  *C
p

0T e m p e r a t u r e r  C ! 
F f f < r H ö ö a r

St r ä c k a V ä g y t a L uf t V ä g y t a L u f t

1 19.4 17.5 22.2 21.4

2 18.4 - 21.7 «

3 19.4 - 25.0 "

4 19.3 .. 25.2 t!

3 20.7 - 26.9 It

6 2 0.2 17.8 27 . 0

7 20. 0 " 27.0 »

8 19.4 17.9 26.6 22. 0

9 20.7 ,,
2.5 . 7

10 20.5 18.0 24.4 II

11 19.5 ” 24.9

12 26.7 23.7 27.0 24 . 0

13 26.6 22. 1 26.6 22.3

14 26. 8 20.8 27.0 21.2

15 26.8 II 27.0

16 26.8 fl 27 . 0 "

17 24.4 11 | 25. 0 Tf |

18 2 4 . 0 22.1 24.5 23.0

19 26.8 » 27.0 22.3



Tabell 1b. Temperaturerna på för- och eftermiddagen 
81-07-30

8 1 0 7 3 0 T e m p e r a t u r e r  *C
Förnidd?p_.. _

T e m p e r a t u r e r  °C
Ef t e r n i d d a c

St r ä c k a V ä g y t a L u f t V ä g y t a  i L u f t

1 18 . A 16.5 26.1 18.9

2 « » 25.9 "

3 18.3 14.2 — ---

A 18.9 11 — ----

3 16.A ff --- ----

6 16.3 11 --- ----

7 16 . A II --- ----

8 17.7 ff 2 1.0 2 0 . 0

9 " 17.6 •• ..

10 1 6 - 8 22.6 '■

1 J 19.0 " 21.3 "

12 — ----

13 20.2 11 16.4 19.0

1A 17.9 19.8 „

15 M 11 ii 11

16 19.A 11 20.4 11

17 19.5 ii ! 19.1 15.6

18 18.9 ii 18.9 15.1

19 20.5
',5 :3..... 19.2 15.5



2 .2 Mätbilar

Vid försöken 81-07-29--81-07-30 deltog:
Stradograf, Statens Vejlaboratorium, Danmark 
Finsk mätbil, Väg- och Trafiklaboratoriet, Finland 
Friktionsmätvagn BV 11, Väg- och trafikinstitutet, 
Sverige.

Vid mätningar 81—08—14— 81—09—14 deltog:
Mu-meter, Veglaboratoriet, Norge 
SAAB Road Surface Tester, SAAB, Sverige 
Friktionsmätvagn BV 11, Väg- och trafikinstitutet, 
Sverige.

Vid ytterligare mätningar 81-11-11 jämfördes frik
tionsmätvagn BV12*med BV 11. Resultaten presenteras 
i separat PM.

Dessutom har SAAB Friction Tester jämförts med BV 11 , 
81-11-23, se PM från VTI.

Nedan finns en beskrivning av mätbilarnas principer 
för mätning av friktionen, vilken däcksutrustning som 
används, tekniska data samt hur mätbilarna presenterar 
data. Specifikationer har lämnats av respektive orga
nisation .

2.2.1 Stradoaraf^ den_danska mätbilen

Den danska mätbilen kallas Stradograf. Mätbilen är 
konstruerad efter en fransk idé och här byggd kring 
en Scania L140, se figur 2.

Mäthastigheter uppges till 20 - 140 km/h. Stradografen 
utnyttjar ett snedställt hjul för mätning av 
friktionen. Vinkeln mellan mäthjulet och bilens

* se bilaga



körriktning är 12°. Mäthjulet är normalt frirullande. 
Friktionstalet definieras som förhållandet mellan sid
kraften och normalkraften. Hos stradografen är normal
kraften varierbar mellan 2500 - 5000 N. Vid försöken 
har kraften 2500 N använts. Normalkraften hålls kon
stant med ett hydrauliskt fjäderelement. Straaografen 
har två mäthjul, ett i vardera hjulspår. Av PIARC* 
standardiserade mätdäck av stålradialtyp med storleken 
165 SR 15 har använts (dessa är omönstrade). Via rnun-

3stycken framför mäthjulen sprutas vatten från en 4,4m 
tank proportionellt mot hastigheten på bilen. Vatten
skiktet uppges bli teoretiskt 0,2 mm tjockt. Att 
vattenutsprutningen fungerar kan kontrolleras via en 
TV-monitor i bilen.

Figur 2. Stradograf, den danska mätbilen

Var femte cm registreras förändringar i sidkraft och 
normalkraft på mäthjulen. Dessa data ger friktions
talet som sedan automatiskt lagras på band. Manuellt 
kan man med diktafon notera speciella anmärkningar 
av vägen och t ex väderlek. Dessa mätdata och
* PIARC = Permanent International Association of Road 

Congresses



diktafonband tas efter genomförda mätningar till en 
stordator för bearbetning och utskrift.

2.2.2 Ei2ska_mätbilen

Denna mätbil är uppbyggd kring en lastbil av märket 
Kontio-Sisu, se figur 3, Principen för mätningen av 
friktionen är samma som hos den danska stradografen.
Kos denna mätbil är emellertid snedställningsvinkeln 
8°. Den normalkraft som använts är 3900 N.

Däcket var ett Nokia NR21, 165 SR 15. Detta är ett 
omönstrat radialdäck. Vattenbegjutningen till mäthjulet 
ger teoretiskt en vattenfilm som är 1,1 mm tjock. På3bilens flak finns en tank på 3 m . Maximal mäthastig- 
het uppges till 90 km/h. Resultatet presenteras på en 
skrivare, men lagras även på band för utvärdering i 
en stordator.



2.2.3 Friktionsmätvagn_21i_BV_21

Detta är en trehjulig släpvagn med ett centralt place
rat mäthjul, se figur 4. Vagnen är utvecklad av VTI.
Via kedjetransmissioner är mäthjulet förbundet med de 
två ytterhjulen. På detta sätt erhåller mäthjulet ett 
nominellt slip* på 15%. Mäthjulet har via viktbelast
ning en normalkraft på 1000 N. En momentgivare i mät- 
hjulets nav ger friktionstalet. Mätdäcket på VTIs BV 11 
var vid mätningarna ett däck av diagonaltyp, Trelle
borg T49 4.00-8. Detta är ett mönstrat däck. Mäthastig- 
heter uppges vara mellan 20-150 km/h. Vattenskiktet 
vid vattenbegjutning från BV 11:s pump är teoretiskt 
0.6 mm.

Figur 4 . VTIs BV 11

* Slip - När mäthjulet bromsas kommer hjulet att
rotera långsammare än om det fick rulla fritt. 
Hastighetsnedsättningen hos hjulperiferin 
angiven i procent eller andelar av hjulcent
rums hastighet benämns slip.



VTIs BV 11 registrerar kontinuerligt en kurva över 
friktionen på en skrivare. Manuellt har ett inedelfrik 
tionsvärde beräknats från kurvan.

2.2.4 §AAB_Road_Surf ace_Tester__(RST)

Här är friktionsmätsystemet integrerat i en personbil 
SAAB 900, se figur 5-. Principen för mätning av frik
tionen är densamma som hos BV 11. Hos SAAB RST mäts 
emellertid momentet via kedjespänningen. Experimen
tellt har slipet** bestämts till 10%. Mätdäck har 
varit ett ribbmönstrat däck med storlek 4.00-8 och 
med slitbana enligt ASTM* specifikationer för frik- 
tionsmätdäck. Normalkraften är hydrauliskt kontrolle
rad till 1000 N. Bilen innehåller en 400 1 tank. Den 
skikttjocklek som vattenpumpen ger är teoretiskt 0,5 mm. 
Mäthastigheten är mellan 30 - 165 km/h. Resultatet 
presenteras direkt på en printerutskrift. Både ett 
medelvärde över 300 m och en plottning av kurvan 
skrivs ut.

Figur 5. SAAB Road Surface Tester

* ASTM = American Society for Testing and Materials 
** förklaring av slip, se 2.2.3



2.2.5

Den av Norge använda Mu-metern är en släpvagnsutrust- 
ning baserad på sidkraftmätning med fritt rullande 
snedställda hjul, se figur 6. Mu-metern är en engelsk 
konstruktion. Den arbetar med två mäthjul med toe out 
7,5°. Mellan hjulen finns en kraftgivare, som ger sig
naler till en skrivare monterad på släpvagnen. Fram- 
matning av papperet till skrivaren och hastighetskon- 
troll sker med hjälp av ett tredje hjul. Mäthjulsbe
lastningen är 800 N per mäthjul. Mäthjulen, som spe- 
cialtillverkas av Dunlop, är av diagonaltyp och har 
storleken 4.00-8 samt är helt släta. Maximal rnät- 
hastighet uppges till 145 km/h.

Figur 6 . Norges Mu-meter

2.3 Mätsträckor

20 st 50-metersträckor med varierande friktion har 
valts ut. Dessa är uppdelade på 2 områden för att



erhålla en kontinuitet i mätningarna. Då ett mätlag 
mätte på område 1 mätte ett annat på område 2.

I möjligaste mån har raka, horisontella sträckor med 
inbördes homogena beläggningar valts. Nedan beskrivs 
de 19 använda sträckorna (en sträcka är ej redovisad 
p g a brist på data) och deras makrotexturvärde. Detta 
är mätt med en på VTI utvecklad mobil laserprofilo- 
meter, se figur 7. Prediktering av hastighetsgradien- 
ten hos friktionstalet och lokalisering av lågfrik- 
tionssträckor är uppgifter som man hoppas få fram med 
hjälp av profilometern. Den är ännu under utveckling, 
se lägesrapport från VTI.

Det makrotexturvärde, M̂ -, som redovisas för respektive 
sträcka bygger på RMS-bildning av makrotexturprofilen. 
Enligt preliminära bedömningar kan detta värde omräk
nas till ett mätetal erhållet med sandfläcksmetoden 
(sand patch), se Alm 1979, enligt Msanafläcksm. *2-Mt .

Figur 7. Den mobila laserprofilometern (prototyp)

Sträcka 1, se figur 8, är en speciell lågfriktions- 
beläggning på VTIs provbana. Även sträcka 2, se figur



2, ligger på VTIs provbana. Med hjälp av ett sprink
ler system finns det möjlighet att vattenbegjuta dessa 
sträckor, se figur 10.
Makrotexturen för sträcka 1 M = 0,37 
Makrotexturen för sträcka 2 M̂_ = 0,51 mm

Figur 8♦ Sträcka 1 är en lågfriktionsbeläggning på VTIs 
provbana bestående av ny asfaltbetong med ett 
toppskikt av bindmedel

Figur 9. Sträcka 2 på VTIs provbana består av ny as
faltbetong



Figur 10. Mätning med en BV11 på sträcka 2 med vatten- 
begjutning från sprinklersystemet

Sträckorna 3 till och med 7 ligger i en tät följd, på
en hårt belastad väg med smala vägrenar och fartbegrän-
sade till 70 km/h. Sträcka 5 består av nylagd beläg- 
ning. Se figur 11 till 15.
Makrotexturen (M̂ ) för sträckorna

3. = 0,39 mm 4. = 0,66 mm 5. Mt = 0,44 mm
6. Mt = 0,40 nan 7. Mt = 0,40 mm



Figur 11. Sträcka 3 består av hård asfaltbetong

Figur 12. Sträcka 4 består av asfalt med tillsats av 
gummi



Figur 13. Sträcka 5 består av nylaga mjuk asfaltbetong

Figur 14. Sträcka 6 består av asfalt med tillsats av 
gummi



Figur 15. Sträcka 7 består av hård asfaltbetong

Sträckorna 8 och 9 ligger på en kurvig anslutningsväg 
utan vägren, se figur 16 och 17. Många tyngre fordon 
belastar denna väg. Fartbegränsningen är 70 km/h. 
Makrotexturen är 8. Ht = 1,05 mm 9 . Mt = 1 ,74 mm

Figur 16. Sträcka 8 börjar direkt efter en kurva och 
består av enkel ytbehandling



Figur 17. Sträcka 9 slutar innan en kraftig kurva och 
består av enkel ytbehandling

Sträckorna 10 och 11 ligger på en hårt belastad väg 
med stora vägrenar. Hastighetsbegränsningen är här 
90 km/h. Sträcka 11 består av nylagd beläggning och 
ligger i anslutning till en rondell, se figur 18 och 
19. Makrotexturen är 10. M̂ - = 0,38 mm 11. M̂ . = 0,47 mm



Figur 19. Sträcka 11 består av nylagd ytavjämning

Sträckorna 12-19 tillhör område 2. Sträcka 12 ligger 
efter fartbegränsningsändring från 50 km/h till 70 km/h. 
Vägrenen är liten, se figur 20. Makrotexturen är 
12. Mt = 0,22 mm



Sträcka 13 ligger på en mindre belastad väg med 90 km/h 
fartbegränsning, se figur 21.
Makrostrukturen är 13. Mt = 0,59 mm.

Figur 21. Sträcka 13 består av mjuk asfaltbetong

Sträckorna 14 och 15 ligger inpå varandra innan en 
avtagsväg. Trafikbelastningen är stor, se figur 22 och 
23. Ilakrotexturen är 14. Mt = 0,39 mm 15. M̂ . = 0,40 mm.



Figur 23. Sträcka 15 består av enkel ytbehandling

Sträcka 16 ligger efter en kurva på en avtagsväg utan 
vägren. Fartbegränsningen är 70 km/h, se figur 24. 
Makrotexturen är 16. 11̂. = 1 ,08 mm.



Sträcka 17 ligger på en mindre avtagsväg utan vägren. 
Sträckan börjar direkt efter en backe, se figur 25. 
Makrotexturen är 17. Mt = 1,37 mm.

Figur 25. Sträcka 17 består av enkel ytbehandling

Sträcka 18 ligger på en mindre avtagsväg utan vägren. 
Sträckan börjar efter en kurva. Här är skuggigt och 
trafikerat av tyngre fordon, se figur 26. 
Makrotexturen är 18. Mt = 1,29 mm.

Figur 26. Sträcka 18 består av enkel ytbehandling 
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Sträcka 19 ligger på en trafikerad landsväg, se figur 
27. Makrotexturen är 19. = 0,51 mm.

Figur 27. Sträcka 19 består av en sliten enkel yt
behandling

3 RESULTAT

3.1 Resultaten

Resultaten baserar sig på mätningar utförda 810729- 
-810730, sid 23-45 och mätningar 810814— 810904, 
sid 46-57. Figurerna visar reliabiliteten för varje 
mätbil samt hastighet. Reliabiliteten är ett mått på 
mätarens repeterbarhet, dvs hur väl den upprepar sitt 
resultat vid flera mätningar på samma sträcka under 
samma betingelser. Även korrelationen mellan bilarna 
visas i figurer. Linjen i figurerna är en första ord
ningens regressionslinje. Idealt önskar man att denna 
följer ett linjärt samband. Korrelationen bör vara 
nära 1. Korrelationskoefficienten betecknas med r. 
Till varje figur finns axlarnas medelvärde utskrivet. 
Detta medelvärde och standardavvikelsen finns också 
i tabell 3.



3 .2 BV 11, Finlands och Danmarks mätare

Tabell 2. Reliabiliteten för mätbilarna i olika 
hastigheter

^^^\km/h
Mätbil

20 50 70

BV 1 1 (VTI) 0 .89 0 .86 0 .95

FIN. 0.55 0.86 -

DAN. 0 .89 0.98 0.91

Tabellen visar t ex att reliabiliteten för VTIs BV 11 
i 50 km/h är lika med 0.86.
Reliabiliteten definieras här som korrelationskoeffi- 
cienten mellan en mätbils körning 1 och 2 för samma 
hastighet.

Tabell 3. Medelfriktionstal och standardavvikelse 
för mätbilarna

^ ^ \ k m / h 20 50 70
Mätbil M. S.D. M. S.D. M . S.D.

BV 11(VTI) 0 .86 0.05 0.81 0.06 0.80 0.07

FIN. 0 .87 0 .07 0 .80 0.11 0.75* 0.16

DAN. 0 .86 0.09 0 .80 0.10 0.73 0.17

* OBS. Detta värde är beräknat från två lägre hastig
heter. Se tabell 9.

Tabellen visar medelfriktion, M, och standardavvikelse, 
S.D., för varje mätbil och hastighet.



BV 11(VTI) FIN. DAN.

BV 11(VTI) 0 .89

FIN. 0 . 38 0.55

DAN. 0.61 0.19 0.89

Tabellen visar korrelationen mellan mätbilarna för 
hastigheten 20 km/h. (Värdena i tabellens diagonal är 
reliabiliteterna.) T ex är korrelationen mellan resul
taten från VTIs BV 11 och Stradografen från Danmark 
lika med 0.61.



Tabellen visar korrelationen mellan mätbilarna för 
hastigheten 50 km/h. (Värdena i tabellens diagonal är 
reliabiliteterna.) T ex är korrelationen mellan 
Stradografen och Finska mätbilen lika med 0.70.



* OBS. Dessa värden är beräknade från mätvärden vid 
två lägre hastigheter. Se tabell 9.

Tabellen visar korrelationen mellan mätbilarna för 
hastigheten 7 0 km/'h. T ex är korrelationen mellan 
Stradografen och Finska mätbilens värden 0.69. 
Värdena i tabellens diagonal är reliabiliteterna.



P V 1 1 ( V T I ) 2

Figur 28. Reliabiliteten för VTI:s BV 11 i 20 km/h 

Korrelationskoefficienten, r =0.89
Medelvärdet på x-axeln, dvs medelvärdet av körning 1 
över 19 sträckor, x = 0,87.
Medelvärdet på y-axeln, dvs medelvärdet av körning 2 
över 19 sträckor, y = 0,86.
Dessa definitioner av r, x och y gäller samtliga 
följande figurer.
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F̂ igijx_2_9. Reliabiliteten för Stradografen i 20 km/h
r = 0.89 
x = 0.88 
y = 0.86



Figur 30. Finska mätbilens reliabilitet i 20 km/h

r = 0.55 
x = 0 .89 
y = 0.85



Figur 31. Korrelation mellan Stradografen och VVI:s 
~ BV 11 i 20 km/h

r = 0 .6 1 
x = 0.06 
y = 0.86
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Figur 32. Korrelation mellan Stradografen och Finska 
mätbilen i 20 km/h
r = 0.19 
x = 0.87 
y = 0.06
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Figur 33. Korrelation mellan Finska mätbilen och 
VTI:s BV 11 i 20 km/h
r = 0.38 
x = 0 . 86 
y = 0 , 87
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Figur 34. Reliabiliteten för VTI:s BV 11 i 5C km/h
r = 0.36 
x = 0 . G2 
y = 0.81
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Figur 35. Reliabiliteten hos Stradografen i 50 km/h
r = 0.98 
x = 0.80 
y = 0.81
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Figur .36 . Reliabiliteten hos den finska ir.ätbilen i 5C km/h
r = 0.86 
x = 0.32 
y = 0.73

3 FIN 2



Figur 37. Korrelationen mellan Stradografen och VTI;s
BV 11 i 50 km/h

r = 0.49
5 = 0.81
y = O.SO
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Figur 38 . Korrelationen mellan Stradografen och 
Finlands mätbil i 50 km/h
r = 0.70 
x = 0.80 
y = 0.80
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Figur 39. Korrelationen mellan Finlands rnätbil och 
VTI:s BV 11 i 50 km/h
r = 0 .56 
x = 0.81 
y = 0 . 80
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Figur 40. Reliabiliteten hos VTI:s BV 11 i 70 km/h
r = 0.95 
x = 0.80 
y = 0.80
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Figur 41 . ReliabiliLeten hos Stradografen i 70 kra/h
r = 0 . 91 
x = 0 . 73 
y = 0.73



Figur 42. Korrelationen mellan Stradografen och VTI:s 
BV 11 i 70 km/h
r = 0 . 81 
x = 0.80 
y = 0 . 73
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Figur 43. Korrelationen mellan Straaografen och 
Finlands mätbil i 70 km/h*

r = 0.69 
x = 0.72 
y = 0.75

* Data för 70 km/h hos den finska mätbilen 
är beräknade från två lägre hastigheter. 
Se tabell 9.
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Figur 44. Korrelationen mellan VTI:s BV 11 och 
Finlands mätbil i 70 km/h*
r = 0.76 
x = 0.75 
y = 0.00

* Data för 70 km/h hos den finska mätbilen 
är beräknade från två lägre hastigheter 
Se tabell 9.



Tabell 7. Mätdata över de 19 sträckorna för 20 km/h 
~  ~~ (310729)

LTR^CKA .88 .85 . 86 . 90 .87 .88 .62 .61 .61
2 .98 .95 . 96 .96 .92 .94 1 .04 1 .05 1 .04
3 .83 . 78 . 80 . 76 .80 .78 .79 .82 .80
4 . 81 .80 .80 .75 .80 .78 .77 .78 .77
5 .90 .89 .89 .92 .87 ♦ 89 .83 ♦ 91 .87
6 .86 .88 .87 .92 .86 .89 .83 .86 .84
7 .82 . 83 .82 .88 .63 .75 .78 .83 .80
8 .81 .82 . 81 .90 .90 .90 .85 .87 .86
9 .82 .85 .83 .91 .90 .90 .85 .86 .85
10 .91 .91 .91 .80 .63 .71 .97 .97 .97
1 1 .92 .94 .93 .98 .88 .93 .87 1 .02 .94
12 .87 .86 .86 .90 ♦ 87 .88 .78 .79 .78
1 3 .94 .92 .93 .98 .97 .97 .96 .97 .96
1 4 .85 .86 .85 .92 .91 .91 .88 .91 .89
15 .83 .85 .84 .93 .92 .92 .88 .93 .90
16 .85 .85 .85 .81 .83 .82 .82 .87 .84
17 .86 .83 .84 . 96 .88 .92 .88 .84 .86
18 .86 .84 .85 .83 .94 .88 .92 . 87 .89
19 .87 .85 .86 .81 .78 .79 .98 .94 .96

KÖRNIMG 1
BV

2 M 
11(VTI)

1
FIN

2 M 1 2
DAN

M

Tabell 8. Mätdata
(810729)

över de 19 sträekorna, för 50 km/h

STRÄCKA
12

.60 .61 .60 .52 .54 .53 .60 .59 ,59

.91 .89 .90 .96 .95 .95 .84 .87 .85
3 .79 .78 .78 .66 .82 .74 .80 ,86 .83
4 .79 .77 .78 .74 .78 .76 .77 .79 .78
5 .81 .83 .82 .80 .89 .84 .90 ,88 .89
6 .84 .83 .83 .79 .88 .83 .82 ♦ 34 .83
7 .79 .79 .79 .64 .82 .73 ,81 .82 .81
8 .76 .81 .78 .87 .88 .87 ♦ 88 .83 ,88
9 .77 .83 .80 .90 .90 .90 .87 .88 .87
10 .84 .88 .86 .59 .58 ,58 .83 .85 ,84
11 .86 .88 .87 .78 .92 .85 .85 .83 ,84
12 .84 .79 .81 .60 .58 .59 .48 .49 .48
1 3 .93 ♦ 86 .89 .87 .85 .86 .84 ♦ 84 ,84
14 .84 .79 .81 .84 .84 ♦ 84 .83 .32 .82
15 .83 .79 .81 .85 .86 .85 .81 .82 .81
1 6 .85 .82 .83 .84 .85 .84 .81 .83 .82
17 .84 .81 .82 .84 .88 .86 .80 .79 .79
18 .83 .81 .82 .87 .87 .87 .80 .77 .78
19 .82 .82 .82 .85 .82 .83 .87 ♦ 83 ,87

KÖRNING 1 2 M 1 2 M 1 2 M
BV 11(VTI) FIN DAN



(810729)

STRhCKA1 .58 «- l~• U U . 56
2 .85 . 82 . 83
3 .85 .84 . 84
4 .81 .81 . 81
5 .86 . 87 . 86
6 .87 . 82 . 84
7 .82 . 82 . 82
8 .82 . 83 .82
9 .82 . 84 . 83
10 .82 . 85 . 83
11 ,84 .82 .83
1 2 .71 .69 .70
13 .84 .88 .86
1 4 .79 . 78 . 78
15 .76 . 77 .76
16 .80 .80 . 80
17 .82 .81 .81
18 .80 . 78 . 79
19 .80 . 78 .79

KÖRNING 1 2 M

BV 11(VTI)

, 35 . 33 . 20 . 26
, 97 .50 .54 .52
,68 .81 . 85 .83
« 00 .72 .75 .73
7~;?» .84 .88 .86

v / t'J .76 .82 .79
,74 .66 .78 .72
,89 .87 .88 .87
,85 .87 .89 .88
»00 .85 .61 .73
* / O .86 .83 .84
* 40 .36 .38 .37
♦ 74 .79 .77 .78
v 75 .77 .77 .77
Y /  Ö .77 .77 .77, 83 .82 .80 .81
v  O / .76 .76 .76

O Q .78 .75 .76
v 00 .80 .82 .81
M 1 2 M

DAN

* Data för 70 km/h hos den Finska mätbilen är beräk
nade ur två lägre hastigheter.
Enligt formeln f ̂ = AeBvi f j_ = friktions talet

vj_ = hastigheten
A och B konstanter bestämda 
utifrån friktionstalet vid 
mätningen gjord vid 20 km/h 
och uppnådd hastighet

.00 innebär att värde saknas



3.3 SAAB RST, Norges Mu-meter och BV 11

Följande figurer visar sambanden mellan SAAB RST,
Norges Mu-meter och Väg- och Trafikinstitutets BV 11. 
Körningarna är gjorda 810824— 810904. Vid mättill
fällena har det varit växlande molnighet och tempera
turerna har varierat mellan 16 och 20°C. I övrigt har 
det varit samma mätuppgift och förutsättningar som 
tidigare mätningar (810729). T ex samma mätsträckor är 
använda. SAAB RST och BV 11 har inte mätt i 20 km/h.

Vid dessa mätningar har VTIs BV 11 varit utrustad med 
mikrodator för insamling och bearbetning av primärdata.

Tabell 10. Korrelationer och reliabiliteter

km/h
Mätbil

20 50 70

BV 11 (1-2) - 0.88 -

NOR (1-2) 0.94 0.84 0.85

SAAB RST (1-2) - 0.93 0.82

BV 11 - NOR - 0.36 -

BV 11 - RST - 0.36 -

NOR - RST - 0.35 0.05

Tabellen visar korrelationer och reliabiliteter mellan 
BV11, Norges Mu-meter och SAAB RST. Tex är SAAB RSTs 
reliabilitet 0.93 vid 50 km/h.



Figur 45. Reliabiliteten hos Mu-metern i 20 km/h
r = 0.94 
x = 0.79 
y = 0.79
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Figur 46. Reliabiliteten hos Mu-metern i 50 km/h
r = 0.84 
x = 0.78 
y = 0.79



Figur 47 . Reliabiliteten hos Mu-metern i 70 km/h
r = 0.85 
x = 0.76 
y = 0.76



Figur 48. Reliabiliteten hos VTI:s BV 11 i 50 km/h
r = 0,.88
x = 0,.81
y = 0..82



Figur 49 . Reliabiliteten hos SAAB RST i 50 km/h
r = 0.93 
x = 0 . 82 
y = 0.82
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Figur 5Q. Reliabiliteten hos SAAB RST i 70 km/h 
r = 0 . 82 
x = 0.74 
y = 0.73
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Figur 51 . Korrelationen mellan SAAB RST och VTI:s 
BV 11 i 50 km/h
r = 0 . 36 
x = 0 .82 
y = 0.81
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Figur 52. Korrelationen mellan VTI:s BV 11 och 
Mu-metern i 50 km/h
r = 0.36 
x = 0.81 
y = 0.78



Figur 53. Korrelationen mellan Mu-metern och SAAB RST 
i 50 km/h
r = 0.35 
x = 0.82 
y = 0.78
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Figur 54. Korrelationen mellan SAAB RST och Mu-meter 
i 70 km/h

r = 0.05 
x = 0.74 
y = 0 . 76



Sträcka
1 . 7b . 75 . 75 . 74 . 72 .73 .60 .74 .67
2 .92 .94 .93 . 90 . 95 . 92 .82 .83 .82
3 .77 .78 .77 . 84 .84 .84 .78 .79 .78
4 .74 .75 .74 .85 . 92 .88 ,79 .80 .79
5 .80 .80 .80 .92 .80 .86 .85 .86 .85
6 .79 .76 . 77 . 75 . 75 . 75 .83 .82 .82
7 .79 .78 . 78 .64 . 73 .68 .81 .82 .81
8 .85 .87 .86 . 85 .96 .90 .77 .78 . 77
9 .87 .85 .86 . 90 .80 .85 . 78 .78 .78
10 .88 .87 .87 CD CO .92 .90 .83 .82 .82
1 1 .83 .85 .84 .81 .85 .83 .84 .84 .84
12 .82 .80 .81 . 79 .81 .80 .71 .71 .71
13 .91 .87 .89 1 . 03 1.01 1 .02 .82 .82 . 82
14 .84 .82 .83 .57 .60 .58 .75 .76 .75
15 .85 .82 .83 . 58 .59 .58 . 77 .77 . 77
16 .87 .83 .85 .85 .84 .84 .78 .77 . 77
17 .77 .77 .77 .85 .85 .85 ,75 .75 . 75
18 .80 .80 .80 .85 .84 .84 .75 .77 .76
19 .83 .83 .83 .80 .79 ,79 .77 .77 .77

Körning 1 2 M 1 2 M 1 . 2 M
SAAB RST BV 11(VTI) Mu-meter

Tabell 13. Friktionsvärden för 
hastigheten 70 km/h

Sträcka
1 »66 .65 .66 .63 .69
2 .90 .90 .90 .69 .79
3 .71 .69 .70 .72 .74
4 .63 .63 .63 .75 .74
5 .70 .70 .70 .83 .81
6 .69 .71 .70 .83 .82
7 .73 .65 .69 .83 .82
8 .74 .65 .69 ♦ 76 .73
9 .68 .70 .69 .69 .70
10 ,75 .70 .73 .81 .80
1 1 .70 .68 .69 .83 .81
12 ,73 .78 .75 .70 .70
1 3 .85 .85 .85 .79 .79
14 .80 .77 .79 .74 .74
15 ,80 ,77 .79 .76 ,75
16 .80 .80 .80 .78 .78
17 .75 .75 .75 .72 .71
18 .73 .75 .74 ,73 .76
19 .SO .68 .74 .77 .77
ing 1 2 M 1 2

SAAB RST Mu--mete

Tabell 14. Friktionsvärden för 
hastigheten 20 km/h

Sträcka
66 1 .82 . S2 .82
74 2 .84 .84 .8473 3 .77 .79 .7874 4 .76 .78 .77
82 5 .81 .81 .8182 6 .79 .80 .79
82 7 .78 .79 .78
74 8 .78 . 77 .7769 9 .78 ,79 .7880 10 .81 .81 .81
82 1 1 ,81 .82 .8170 12 .76 .78 .77
79 1 3 .81 .83 .82
74 14 ,78 .78 .7875 15 .78 .79 .78
78 16 .77 .78 .77
71 17 ♦ 74 .74 .74
74 18 .76 .76 .76
77 1 9 .79 .80 ;79
M Körning 1 2 M

Mu-meter



4 DISKUSSION

Friktionen är en av de svåraste vägyteparametrar man 
har att mäta och ännu värre är att få en uppfattning 
om hur det man mäter påverkar trafiksäkerhet och 
transportstandard.

När det gäller mätningen är det framför allt viktigt 
att man får upprepbara, reliabla, värden. Den tekniska 
utvecklingen har koncentrerats på dessa faktorer med 
all rätt, för utan reliabilitet kan man ej gå vidare. 
Det följande steget är att visa att det man mäter har 
betydelse för förare-fordonssystemet (dvs indirekt 
olyckor). I detta fall finns en rad olika trafiksitua
tioner där friktionen har betydelse och som man vali- 
derar sitt mätinstrument mot. De viktigaste är att 
vägytan fungerar så att

- friktionen medger god bromsverkan och styrförmåga 
även på våt vägbana

- friktionsskillnader mellan låst och rullande hjul 
är liten

- friktionen är likvärdig i längs- och tvärled.

De olika mätare, som har testats, har mer eller mindre 
tagit fasta på olika valideringskrav, vilket gör det 
svårt att jämföra deras resultat. Det måste anses 
som synnerligen önskvärt att man enas om en gemensam 
metod om man vill jämföra friktionen på beläggningar 
i olika länder.

Anledningen till detta är att inverkan av däckkonstruk
tion, mönsterutformning, gummiblanding, hjulbelastning 
och däckdimension kan på vått underlag och vägbanor



med dåliga friktionsegenskaper ge stora skillnader 
mellan olika mätutrustningar. Heltäckande korrektions- 
faktorer måste vidare innehålla så många variabler att 
en sådan jämförelseteknik förefaller tekniskt orealis
tisk. Används statistiska kunskaper inom urvalsteknik 
blir emellertid problemet mindre.

Ett grundläggande ställningstagande är emellertid 
huruvida man önskar friktionstal som är representativa 
för fordon med däck med bra våtfriktions- och vatten- 
planingsegenskaper eller sådana som är representativa 
för slitna däck dvs dåliga vattenplaningsegenskaper 
och eventuellt även dålig våtfriktion. I den föreligg
ande studien har de danska, finska och norska mät- 
vagnarna använt släta däck, dvs dåliga vattenplanings
egenskaper medan de svenska mätfordonen har däck vars 
vattenplaningsegenskaper är likvärdiga med nya eller 
obetydligt slitna däck.

Resultaten från denna studie tyder på att våtfriktio
nen är ganska likvärdig på ytor med sådan textur att 
gummiblandningens egenskaper är utslagsgivande. Även 
andra undersökningar har gett detta resultat.

Utom Norden finner man att de som mäter sidfriktion 
genomgående valt det släta däcket. Praktiska skäl 
talar här mot användandet av mönstrade däck. Dessa 
slits nämligen snabbt så att friktionsegenskaperna 
ändras för mycket. England, Frankrike och Belgien är 
exempel på länder som utnyttjar denna mätprincip.

Länder som mäter längsfriktion har mestadels valt 
mönstrade mätdäck vare sig man mätt med låst hjul eller 
konstant slip. USA, Tyskland, Holland och Schweiz är 
exempel på länder som mäter längsfriktion med mönstrade 
däck.



Godtagbara argument finns för båda lösningarna. För 
släta däck talar att man då tar hänsyn till de sämsta 
fordonen, dvs i princip har den högsta målsättningen 
från trafiksäkerhetssynpunkt. Med mönstrade däck har 
man från väghållarsidan möjlighet att lägga en större 
del av ansvaret på bilägaren och däckfabrikanten.

Eftersom mäthastigheten också har stor betydelse får 
den inte glömmas bort i sammanhanget. I princip ökar 
skillnaden mellan friktionen för mönstrade och omönst
rade däck med hastigheten. Eftersom friktionen i båda 
fallen avtar med hastigheten och friktionen inte kan 
bli mindre än noll kommer skillnaden från en viss has
tighet åter att minska. Denna hastighet är bla bero
ende av beläggningens textur.

Ökar en viss hastighet får man på släta beläggningar 
en konstant mycket låg friktion om vattenfilmen är 
tillräcklig. Ju högre hastighet desto mindre vatten
skikt krävs det. Nedan följer en genomgång av mät- 
fordonen utifrån de faktorer som är av betydelse och 
skillnaderna diskuteras.

4.1 Faktorer som påverkar friktionen

Friktionen beror av en mängd faktorer bl a följande

- Belastning och kontaktyta
- Hastigheten
- Vattenskiktets tjocklek
- Temperatur
- Typ av mätdäck - gummikvalitet, mönster, stomuppbygg- 
nad och dimension

- Underlagets mikro-makrotextur.



En stor svårighet vid mätningar utförda under olika 
betingelser är att de uppräknade faktorerna samverkar 
på ett relativt invecklat sätt vid uppbyggnaden av 
friktionskrafterna.

Faktorer som gett upphov till stora skillnader i under
sökningens mätvärden hos en sträcka, för olika mätbilar 
är troligen att man

- använder olika principer att registrera friktionen, 
se avsnitt 4.1.1,

- ej mätt i exakt samma spår, se avsnitt 4.1.6,
- avvikit från bestämd hastighet, se avsnitt 4.1.2,
- råkat ut för vattenplaning på grund av kvarblivet 
vatten från tidigare mätning, se avsnitt 4.1.3,

- använt däck av olika typer, se avsnitt 4.1.5.

Dessutom har tillfällliga fel orsakat avvikelser. Som 
exempel på detta kan nämnas att problem med snedställ- 
ningsvinkeln på mäthjulet hos den finska mätaren upp
stod. Resultaten i 20 km/h kan vara påverkade av detta. 
Efter hand framkom att SAAB RST vid mätningarna mot 
Norges mätare och BV 11 haft problem med slipet. Resul
taten pä sidan 46 och framåt är därför mycket osäkra.

På de tre sträckorna med minst värde på makrotexturen, 
sträcka 1, 10 och 12 avviker resultaten mycket mellan 
mätarna. Om dessa sträckor undantas ur jämförelsen 
återstår högfriktionssträckor. Hos dessa råder med 
vissa undantag en stor överensstämmelse mellan mätarna 
om man tar hänsyn till beräknings- och avrundningsfel. 
Det är dock inte tillräckligt för att ge det eventuella 
sambandet mellan mätarna.



4.1.1 ?®Iå2t2i2222_22l2_!S22!:2kt:Y£å

Belastning och kontaktyta samt bromskraft är specifik 
för varje mätutrustning. Den danska och finska utrust
ningen använder samma mätprincip med snedställt hjul 
av samma storlek. Mätarna skiljer sig dock åt dels 
vad det gäller snedställningsvinkeln, dels belastning 
på mäthjulet, dels stomkonstruktion och gummiblandning.

Saab RST och BV11 använder principen med ett bromsat 
hjul i färdriktningen, men även dessa skilde sig åt 
vid undersökningen med olika inställning av slip.

I referens (7) anges att friktionsmaximum vid normala 
körhastigheter erhålls vid omkring 15% slip. Vid 
mätning med avdrift erhålls friktionsmaximum vid av
driften 15°. När avdriftsvinkeln är mindre än 8° kan 
det vara svårt att särskilja olika friktionsnivåer 
över ca 0,7. Vidare anges att numerisk överensstäm
melse inte råder mellan sidfriktionsmaximum och frik- 
tionsmaximum vid optimal bromsning även om friktions- 
egenskaperna rangordnas på samma sätt för de olika 
typerna av friktion.

För mätare med avdriftsmetoden är det endast den 
danska straaografen som har en avdriftsvinkel som kan 
ge friktionsmaxima. Både den finska och norska mätaren 
har så liten vinkel att friktionsnivåer över 0,7 kan 
vara svåra att särskilja. Beträffande mätare som an
vänder bromsmetoden så är det endast friktionsmätvagn 
BV11 som har ett slip som ger friktionsmaxima.

4.1.2 522^22^2^22

Hastigheten är helt avgörande för friktionen och mät
ning bör ske vid olika hastighet. Hastigheten påverkar



exempelvis däckens förmåga att tränga undan vatten. 
Hastigheten påverkar även vilken typ av friktionskom- 
ponent som kommer att vara dominerande, referens (7). 
Detta i sin tur påverkar makrotexturens betydelse som 
mer eller mindre dominerande faktor för friktionen.
Vid låg hastighet anses makrotexturen ha ringa infly
tande på friktionen, referens (1).

Vid försöken har mätfordonen mätt vid hastigheterna 
20, 50 och 70 km/h. Undantag är den finska mätaren 
som ej alltid uppnått 70 km/h. Ett värde för 70 km/h 
har då framräknats utifrån uppnådd hastighet.

4.1.3 Y§£tenskiktets_tjocklek

Vattenskiktets tjocklek påverkar friktionen genom att 
förhindra uppkomsten av attraktionskrafter mellan 
däck och underlag. Dessa attraktionskrafter har mycket 
kort verkningsradie. Det betyder att även tunna skikt 
kan sänka friktionen betydligt. Vattenskiktets tjock
lek vid mätningarna har bestämts av kapaciteten hos 
mätarens pump, eventuellt redan befintligt vatten på 
mätobjektet, däckmönstret, hastigheten och objektets 
makrotextur. Eftersom mätningarna på objektet uppre
pats under relativt kort tidsrymd kan kvarblivet 
vatten ha påverkat resultaten.

Den teoretiska vattenskikttjockleken från mätfordo- 
nens pumpar varierar mellan 0,2 mm till 1,1 mm. Detta 
är en mycket stor skillnad i de här sammanhangen.

4.1.4 Temperaturen

Temperaturen påverkar förutom den elektroniska och 
mekaniska delen av mätsystemet även mätdäcket. Däck 
med olika blandning av gummikomponenter uppvisar olika



friktionsegenskaper vid olika temperaturer. Friktio
nen är även beroende av yttemperaturen. Denna har 
därför blivit uppmätt, se tabell 1a och 1b. Friktions- 
resultaten från mätarna kan anses ha skett vid samma 
tidpunkt och därför samma temperatur. Framtagna form
ler för normering av resultatet att gälla vid en be
stämd yttemperatur återfinns bland annat i referens
(5) och (7). Dessa ger ingen signifikant förändring 
av resultaten i undersökningen.

4.1.5 !lY2_§Y_E§£̂ §2lS_I_2E2!™i]SYEii£§£_22!2_i!}222i:§E

Gummikvaliten bestämmer bland annat friktionens tempe
raturberoende, däckets formstyvhet och slitage. Olika 
mönster bestämmer däckets förmåga att föra bort vatten
skiktet. Storleken på däcket bestämmer kontaktytans 
storlek. Ingen av mätarna i studien har använt lika
dant däck. Mätarna som använder avdriftsmetoden var 
utrustade med omönstrade däck av normal bilhjulstorlek 
utom den norska mätaren som använde mäthjul av stor
leken 4.00 - 8.

De mätare som använder bromsmetoden var utrustade med 
mönstrade däck av storlek 4.00 - 8. Även gummibland
ningen är olika hos däcken utom för Stradografen som 
har använt ett av PIARC standardiserat däck och 
Saab RST som använt ett däck med slitbana enligt ASTM 
specifikationer och dessa standardiseringar överens
stämmer.

4.1 .6 Underlagets_mikro-makrotextur

Mikro- och makrotexturen bestämmer i stor utsträckning 
friktionen. Man kan förenklat definiera makrotexturen 
att vara ojämnheter av exempelvis stenstorlek i be
läggningen. Mikrotexturen är då ojämnheter i stenarnas
yta. För en exaktare definition se referens (1).
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Allmänt kan man säga att vid låg hastighet ger en yta 
med grov mikrotextur en hög friktion och en glatt yta 
en låg. Makrotexturen har vid låg hastighet en mindre 
inverkan på- friktionen. Vid högre hastighet blir makro
texturen mer dominerande, referens (1). Naturligtvis 
är det kombinationen mikro-makrotextur som medverkar 
till uppkomsten av olika friktionstal.

Mikro-makrotexturen kan ha gett upphov till skillnader 
i resultaten. Mätningarna var bestämda att ske i höger 
hjulspår. Detta kan ha följts mer eller mindre bero
ende på körtekniska svårigheter.

4 .2 Slutord

Friktionstal i vägsammanhang ska vara ett mått på väg
fordonens möjlighet till bromsning och kurvtagning.

Eftersom fordonens däckutrustning vikt, bromsutrust
ning och manöveregenskaper varierar inom relativt vida 
gränser i nytt tillstånd och i ännu högre grad som 
följd av slitage är det teoretiskt omö j ligt att mäta 
ett friktionstal som gäller för alla fordon i trafiken.

Vägbanan är inte heller en homogen storhet utan dess 
egenskaper varierar såväl i längdled som tvärled och 
vägbanans textur kan ge olika friktion längs och tvärs 
vägbanan. Av praktiska skäl måste man mäta på de delar 
av vägbanan som av erfarenhet visat sig mest kritiska 
som mätobjekt. Såväl sid- som längsfriktion bör mätas 
om man vill kontrollera både broms- och kurvtagnings- 
mö jligheterna.

Forskningen på friktionsområdet har pågått under lång 
tid och är fortfarande omfattande. Alla väsentliga



generella samband synes dock vara väl utforskade. Den 
största svårigheten när det gäller att karakterisera 
en vägbanas friktion är att enas om en gemensam mät
metod samt att .tillämpa den korrekt.

Den internationella standardiseringsorganisationen ISO 
har under ett antal år arbetat för att få fram en sådan 
mätmetod lämpad för kontroll av vägbanors friktions- 
egenskaper som är av betydelse vid manövrer som inte 
leder till låsta hjul. Resultatet föreligger nu som 
förslag till ISO Technical report av den typ som med 
vissa tidsintervall tas upp till prövning huruvida 
metoden vid praktiskt bruk visat sig så bra att den 
kan övergå till en ISO-standard, se kapitel 5.

Man kan konstatera att de i denna rapport provade 
utrustningarna antingen helt eller i det närmaste 
stämmer med ISO-specifikationen. Två ISO-däck är 
aktuella nämligen det av den danska mätbilen använda 
PIARC-däcket och det av Saab RST använda däcket.
Smärre justeringar i fråga om avdriftsvinklar, slip, 
hjullast och vattenfilm behövs i en del fall.

Ett kombinationsfordon som samtidigt mätte sidfriktion 
och längsfriktion i två hjulspår motsvarande de som 
huvuddelen av fordonen kör i vore ett önskvärt fram
tidsmål .

En annan väg att erhålla nödvändiga samband mellan 
mätarna är att genomföra ett experiment där samtliga 
friktionsmätare och makrotexturmätare deltar. Ett 
stort antal sträckor med sinsemellan mycket varierande 
mikro- och makrotextur mäts samt prövas med bilar. De 
bilar som används bör först bestämmas så att de täcker 
normalpopulationen av bilar i Norden, men också så att 
antalet inte blir orimligt stort.



Förarna får göra bromsprov där de försöker att maxi
malt utnyttja bilens bromsförmåga, "mjuk" bromsning, 
dels med panikbromsning på de utvalda sträckorna.
VTI:s mikrodatorsystem för reaktions- och brcmssträcke- 
mätning kan användas för att mäta reaktionssträckor 
och -tider.

Friktionen är utan tvekan en av de absolut viktigaste 
vägyteparametrarna. Den har mycket stor betydelse för 
om olyckor sker men även hur allvarliga de blir. Kol- 
lisionshastigheten är helt avgörande för skadornas om
fattning. Det är därför angeläget att kunna mäta den 
friktion som har betydelse för fordon-vägkontakten 
och att erhållna resultat är jämförbara mellan de 
nordiska länderna.

5 ENHETLIG NORDISK FRIKTIONSMÄTMETOD ÖNSKVÄRD

En inom ISO med svenskt sekretariat och ordförande 
från VTI utarbetad metod föreligger (1983) som förslag 
till teknisk ISO-rapport för eventuell senare trans- 
formering till standard.

Syftet med mellanstadiet teknisk rapport är att intres
serade parter ska få tid att prova metodens reliabili- 
tet och validitet ytterligare. Det är därför synner
ligen önskvärt att eventuellt nordiskt samarbete be
drivs med denna ISO-metod som utgångspunkt. ISO-meto- 
den omfattar mätning med såväl snedställt hjul som 
med konstant longitudinellt slip. Metoden lämnar i 
nuvarande skick valfrihet mellan fyra olika standard
däck. Två av dessa har använts i föreliggande nordiska 
undersökning nämligen PIARC-däcket på den danska 
stradografen och 4.00 - 8-däcket med ASTM-siitbana som 
använts på Saab RST-mätfordonet.



Den danska stradografen mäter exakt enligt ISO-meto- 
dens specifikationer så när som på att ISO föreskriver 
15° ± 1° avdriftsvinkel i stället för 12° och att 
vattenmängden är för liten. ISO föreskriver i likhet 
med ASTM 0,55 ± 0,05 mm teoretiskt vattendjup.

Den finska mätvagnen bör utan svårighet kunna använda 
PIARC-aäck och ISO:s avdriftsvinkel, hjulbelastning 
och vattenmängd.

BV 11 mäter enligt longitudinellt friktionstal ISO- 
metoden med minsta hjulstorlek om SAAB RST-däcket 
monteras.

SAAB RST skulle behöva justeras med avseende på hjul
slip för att överensstämma med ISO-specifikationen.

Mu-metern har i originalskick 200 N för låg hjullast, 
för små avdriftsvinklar. Vattenmängd och munstycksut- 
formning stämmer inte heller med ISO:s specifikation. 
Däcken har rätt dimension men har inte ISO-specifika- 
tion i övrigt. En ändring av apparaturen till ISO 
standard borde inte vara oöverkomlig.

En kombination av BVl2*och stradograf respektive 
av BV 11/SAAB RST och Mu-meter i modifierat skick 
skulle ge två kompletta ISO-utrustningar, den första 
för PIARC-däck och den andra för 4.00 - 8/4 däck med 
ASTM-gummi (ISO-däck).

* se bilaga 
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FRIKTIONSMÄTVAGN 12, BV 12

BV 12 är en friktionsmätare, utvecklad av VTI som 
använder ett i färdriktningen rullande mäthjul av 
normal bilhjulstorlek. Friktionsmätaren är uppbyggd 
kring en Scania LB 80, se figur 55.

Figur 55. Friktionsmätvagn 12, BV 12

Slipet på mäthjulet kan varieras mellan 0-50% samt 
helt låst (100%). Vid mätning med 0-50% slip förbinds 
mäthjulet med bilens kraftöverföring via en variator. 
Belastningen på mäthjulet sker med viktbelastning 
(variabelt, normalt 300 kg) via fjädring och stötdäm- 
pare motsvarande en personbil. Bilen har en egen 
vattentank på 2000 liter. Tanken försörjer vattenpum
pen som genom ett munstycke ger ett teoretiskt vatten
skikt av 0,6 mm. Mätning kan ske i hastigheter mellan 
3 och 90 km/h.

Man kan använda normala personbilsdäck eller speciella 
mätdäck typ PIARC som passar till fälgstorlek 5 x 1 5 ” 
(däckstorlekar från 145-15 till 185-15). Friktions-



talet fås genom att mäta momentet i en axel från mät
hjulet med en trådtöjningsgivare. Detta moment samt 
hjulradien ger friktionstalet. Med nuvarande mätsystem 
får man på en skrivare friktion och slip som funktion 
av mätsträckan. Vidare kan man på mätinstrument avläsa 
friktion, slip, hastighet, vattenmängd i tanken och 
mätsträcka. För närvarande utvecklas ett mikrodator
system som ska komplettera mätsystemet med medelvärdes- 
beräkning och andra statistiska beräkningar på ovan
stående variabler samt plotta friktionskurvor. Kalibre- 
ring sker genom att man ansätter kända momentkrafter 
varvid man justerar förstärkning med hänsyn till hjul
radie och belastning för att få motsvarande friktions- 
tal.




