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FÖRORD
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Sven-Åke Lindén som provförare och ansvarig för försöksfordonen samt

Arne Ågren som förare av följebil och allmän medhjälp. Orsa kommun har

välvilligt ställt Orsa flygfält till förfogande för försöken.
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l BAKGRUND

Bromssystem utrustade med reglersystem för förhindrande av hjullåsning sk

antilåssystem finns nu kommersiellt tillgängliga som extra utrustning på

tunga fordon såväl för motorfordon som släpfordon. Hopkoppling av fordon

med och utan antilåssystem kan i nödbromsningssituationer där hjullåsning

intr'äffar på det konventionellt bromsade fordonet i vissa fall innebära nya

trafiksäkerhetsproblem. Huruvida dessa är större eller mindre än de som

föreligger i en kombination med genomgående normalt bromssystem kan

diskuteras.

2 SYFTE

Praktisk demonstration av stabilitet styrförmåga och bromsförmåga vid

bromsning av tung fordonskombination bestående av lastbil och släpvagn

med olika kombinationer av antilåssystem och normalbromssystem

dokumenterad med videofilm.

3 FÖRSÖKSFORDON

Lastbil: Scania T112 6x2 lastad till tillåten bruttovikt 22,5 ton. Avstånd

mellan första och andra axel 4,6 m. Avstånd mellan andra och tredje axel

1,32 m. Avstånd mellan tredje axel och koppling 1,42 m. Axellastfördelning

6,5 ton, 9 ton och 7 ton. Framhjulen låser före bakhjulen på underlag med

friktion under 0,25 om antilåssystemet urkopplas. WABCO antilåssystem av

fyrkanaltyp användes. Tredjeaxeln medreglerades från reglerventilerna till

axel två (drivaxeln). Antilåssystemet kunde kopplas ur med en strömbrytare

på instrumentpanelen. Vidare kunde bromsverkan på framaxeln eller

bakaxlarna kopplas ur helt med hjälp av elventiler.

Släpvagn: BRIAB tvåaxlig släpvagn lastad till en vikt av ca 10 ton dvs halva

tillåtna bruttovikten fördelad med ca 5 ton på varje axel. Bromskraft-

fördelningen var sådan att framhjulen låste något före bakhjulen vid

friktionskoefficient under 0,25 WABCO antilåssystem av fyrkanaltyp

användes. Antilåssystemet var urkopplingsbart från lastbilens förarhytt.

Därifrån kunde också bromsverkan på valfri axel kopplas bort.



4 UTFÖRANDE

Bromsproven kördes på två isbanor på Orsa flygfält.

l) Rak isbana med ca 2% sidolutning. Koner var uppställda längs banan med

20 m mellanrum.

2) Cirkelbana på is med 100 m radie. Banan var horisontell. Koner var

uppställda längs bana med l0 m mellanrum.

Proven videofilmades med VHS-system. Filmningen utfördes delvis med

stationär kamera delvis från följebil. All utvärdering baserar sig på denna

film.

5 GRUNDLÄGGANDE TEORETISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

Den väsentliga skillnaden mellan ett fordon försett med antilåssystem (ALS)

verkande på samtliga hjul och ett fordon med normalt bromssystem är att

full bromsansättning på tillräckligt halt underlag ger hjullåsning på samtliga

hjul med det normala bromssystemet medan inkoppling av ett antilåssystem

reglerar bromskraften så att hjulen hålls rullande med undantag för

kortvariga hjullåsningar på halt underlag vid låg fart. För typgodkännande

enligt ECE bromsreglemente nr 13 skall reglering ske så att minst 75% av

teoretiskt maximal bromsverkan erhålles.

Lästa hjul har i princip ingen styrverkan då friktionskraften är riktad rakt

motsatt resp hjulcentrums hastighet. Beroende på vilka hjul som låses och

vilka yttre krafter som påverkar fordonet kommer man att få ett stabilt

eller instabilt körtillstånd och avvika från avsedd kurs i högre eller mindre

grad. Det antilåssystemreglerade hjulet har en med tiden varierande

styrförmåga vars frekvens beror .på systemets funktion och friktions-

koefficienten mellan hjul och vägbana. Den effektiva styrförmågan är

beroende av hjulets medelslip (medelvärdet av hjulvarvtalets avvikelse från

frirullningsvarvet i procent av frirullningsvarvtalet). Stort medelslip ger låg

styrförmåga och litet medelslip hög styrförmåga. Den axel i en

fordonskombination som har det högsta medelslipet avgör således den

maximala kurvhastigheten under antilåsbromsning.



6 PROVADE GRUNDKOMBINATIONER AV BROMSSYSTEM

Följande grundkombinationer av bromssystem provades.

   

Kombination Bromssystem

nr Lastbil Släpvagn

l . ALS ALS

2 . ALS NORMAL

3. NORMAL NORMAL

4 . NORMAL ALS

     

7 BROMSNINGSMETODER

Följande bromsningsmetoder användes.

1. Full bromsansättning.

2. Bästa förarprestation.

7.l Full bromsansättning

Full bromsansättning innebär ansättning med en pedalkraft som ger

maximalt tryck i manöverkretsen. Pâ isunderlag är detta mer än tillräckligt

för hjullåsning på samtliga axlar i fordonskombinationer som inte är

försedda med antilåssystem.

7.2 Bästa förarprestation

Denna typ av bromsning har använts som komplement till full bromsan-

sättning i de fall där båda eller något av fordonen haft normalt bromssystem.



Föraren försöker här uppnå effektivaste bromsning utan att stabiliteten och

styrbarheten hos kombinationen går förlorad. I praktiken är det svårt att

undvika kortvariga hjullåsningar som ger sig tillkänna i form av förlorad

styrförmåga eller sladdtendenser. Dessa problem avhjälps genom att släppa

upp bromspedalen tills styrförmågan eller stabiliteten återupprättats genom

att hjulen åter börjat rulla och därigenom fått styrförmåga. Denna

"pumpbromsning" kan speciellt vid kurvbromsning ge betydligt längre

bromssträcka, upp till ca 100% längre än vid full bromsning med ett

antilåssystem med god funktion.

8 PROVTYPER

A Bromsning från utgångshastighet 60 km/ h på rak isbana med ca

2% tvärlutning åt höger.

B Bromsning vid ingång i kurva med 100 m radie på approximativt

horisontell isbana. Utgångshastighet 40 km/h vilket var gräns-

hastigheter för körning genom kurvan utan bromsning.

    

9 PROVNINGSPROGRAM

A Bromsning på rak isbana med sidolutning.

Prov BROMSUTRUSTNING BROMS-

Lastbil, axel Släpvagn, axel TEKNIK Anm
nr Fram Bak Fram Bak

l ALS ALS ALS ALS Full broms

2a ALS ALS Normal Normal Full broms

2b ALS ALS Normal Normal Bästa fö.pr.

3a Normal Normal Normal Normal Full broms

3b Normal Normal Normal Normal Bästa fö.pr.

4a Normal Normal ALS ALS Full broms
4b Normal Normal ALS ALS Bästa fö. pr.

        



     

B Bromsning vid ingång i kurva på isbana.

Prov BROMSUTRUSTNING BROMS-

Lastbil, axel Släpvagn, axel TEKNIK
nr Ham Bak Fram Bak

1a ALS ALS ALS ALS Full broms
lb ALS ALS ALS Obroms Full broms
1C ALS ALS Obroms ALS Full broms
ld Obroms ALS ALS ALS Full broms
le ALS Obroms ALS ALS Full broms

2a ALS ALS Normal Normal Full broms
2b ALS ALS Normal Obroms Full broms
Zc ALS ALS Obroms Normal Full broms
Zd Obroms ALS Normal Normal Full broms
Ze Obroms ALS Normal Normal Bästa fö.pr.

3a Normal Normal Normal Normal Full broms
3b Normal Normal Normal Normal Bästa fö.pr.
3C Normal Normal Normal Obroms Bästa fö.pr.
3d Normal Normal Obroms Nor mal Bästa fö.pr.
3e Obroms Normal Normal Normal Bästa fö.pr.
3f Normal Obroms Normal Normal Bästa fö.pr.

4a Normal Normal ALS ALS Full broms
4b Normal Normal ALS ALS Bästa fö.pr.
4C Nor mal Normal ALS Obroms Bästa fö.pr.
4C! Obroms Normal ALS ALS Bästa fö.pr.
4e Normal Obroms ALS ALS Bästa fö.pr.

       



10 RESULTAT I. BROMSNING PÅ RAK BANA MED

SIDOLUTNING

10.1 ALS på lastbil och släpvagn

Provet utfördes endast med full bromsansättning och visade att inbroms-

ningen sker effektivt och med bibehållen stabilitet och styrförmåga.

Bromssträckan var ca 110 m.

10.2 ALS på lastbil, normalbroms på släpvagn

10.2.1 Full bromsansättning.

Provet ger låsta hjul på släpvagnen vilket resulterar i att den svänger ut i

sidolutningens riktning, orsakad av sämre retardation och förlorad

styrförmåga på samtliga hjul. Kombinationens bromssträcka förlängs

normalt också jämfört med ALS-utrustning på båda fordonen men är i detta

fall likvärdig. Bromssträckkan var ca 110 m.

10.2.2 Bästa f örarprestation.

Detta prov visar att släpvagnens utglidning kan förhindras på bekostnad av

bromssträckan genom att föraren släpper bromsen när sladdningstendens

observeras. Bromssträckan var ca 170 m.

10.3 Normalbroms på lastbil och släpvagn

10.3.1 Full bromsansättning.

Provet ger låsta hjul på både lastbil och släpvagn. Detta resulterar i förlust

av styrförmåga och stabilitet och även sämre bromsverkan jämfört med

ALS-bromsning. Sidolutning plus friktionsvariationer i banan resulterar i

sidoglidning och vikning av kombinationen. Fullständig fällknivseffekt

hindrades vid provet av nylonlinor för att undvika fordonsskador. Broms-

sträckan var ca 160 m.



10.3.2 Bästa förarprestation.

Provet visar att godtagbar stabilitet och styrbarhet kan upprätthållas om

föraren häver hjullåsningen vid begynnande sladdningstendenser. Normalt

erhålls då längre bromssträcka. I detta fall var skillnaden jämfört med full

bromsansättning obetydlig. Bromssträckan var ca 170 m.

10.4 Normalbroms på lastbil, ALS på släpvagn

10.4.1 Full bromsansättning.

Provet ger låsta hjul på. lastbilen, som därmed förlorar styrförmågan och

stabilitet. Sidolutning och friktionsvariationer resulterar i att lastbilen

glider i sidled under rotation. Vinkeln mellan fordonen begränsas av

vikningsskydden som också ger en återfjädringseffekt. Bro mssträckan var ca

140 m.

10.4.2 Bästa förarprestation.

Provet visar att godtagbar stabilitet och styrbarhet kan upprätthållas om

föraren häver hjullåsningen vid tendens till kursavvikelse eller begynnande

sladd. Normalt får man räkna med längre bromssträcka men i detta fall var

den likvärdig med den som erhölls med full bromsansättning eller ca 140 m.



ll RESULTAT II. BROMSNING VID INGÅNG I KURVA

11.1 ALS på lastbil och släpvagn

(se även figur 11.1)

11.1.1 Full bromsansättning.

ALS i funktion på samtliga axlar. Provet visar att kombinationen bromsas

effektivt med för kurvföljningen erforderlig styrförmåga och stabilitet.

Bromssträcka ca 60 m.

11.1.2 Full bromsansättning. Släpvagnens bakaxel obromsad.

ALS i funktion på samtliga axlar utom Släpvagnens bakaxel. Provet

illustrerar extremfall av underbromsad släpvagnsbakaxel. Den nedsatta

bromsverkan gör att släpvagnen ger en påskjutskraft på lastbilen som ökar

kravet på styrförmåga på lastbilens bakaxel dvs risken för bakaxelsladd

ökar. Även Släpvagnens framaxel utsätts för en påskjutskraft bakifrån som

ökar risken för sladd på denna axel. Vid det aktuella provet har dock

styrkrafterna varit tillräckligt stora för att hindra uppkomsten av dessa

effekter.

Bromssträckan förlänges i proportion till bromskraftminskningen. Eftersom

sidaccelerationen är proportionell mot kvadraten på hastigheten innebär

lägre retardation, dvs långsammare hastighetsminskning, att också sid-

accelerationen och därmed sladdningsrisken minskar långsammare. I det

aktuella provet var dock bromssträckan obetydligt längre än vid provet med

ALS i funktion på samtliga axlar.

11.1.3 Full bromsansättning. Släpvagnens framaxel obromsad.

ALS i funktion på samtliga axlar utom Släpvagnens framaxel. Provet

illustrerar extremfall av underbromsad framaxel på släpvagnen. Liksom i

föregående fall ökar risken för bakvagnssladd pålastbilen på grund av den

något sidriktade påskjutskraften. Släpvagnens framaxel har däremot bästa

möjliga styrförmåga varför sladdningsrisken är mindre för släpvagnen i



detta fall. Även i detta prov har antilåssystemet gett tillräcklig styrkraft

för undvikande av sladd. Bromssträckan blir teoretiskt ca 15% längre men

var i det aktuella provet likvärdig med resultatet vid provet med ALS i

funktion på alla axlar dvs ca 60 m.

11.1.4 Full bromsansättning. Lastbilens framaxel obromsad.

ALS i funktion på samtliga axlar utom lastbilens framaxel. Provet illustrerar

extremfall av nedsatt bromsverkan på lastbilens framaxel. Effekten blir

förlängd bromssträcka och tendens till överstyrning på lastbilen som dock i

detta fall lätt kompenseras av föraren. Släpvagnen bromsar effektivare än

lastbilen vilket ger dragpåkänning i kopplingen. Detta verkar stabiliserande

på såväl lastbil som släpvagn. Bromssträckan var i detta fall ca 70 m, en

förlängning med 17% jämfört med teoretiskt 23%.

ll.l.5 Full bromsansättning. Lastbilens bakaxlar obromsade.

ALS i funktion på samtliga axlar utom lastbilens bakaxlar. Provet illustrerar

extremfall av nedsatt bromsverkan på lastbilens bakaxlar. Detta fall ger den

största retardationsminskningen jämfört med ALS-bromsning på samliga

axlar. Dragbilens stabilitet ökar genom bakhjulens förbättrade styrförmåga.

Kurvtagningsförmågan kan dock försämras om understyrningstendensen blir

för stark. Höga krav på styrförmåga erhålles p g a den långsammare

hastighetsminskningen. Detta gäller även släpvagnen som vid provet kom i

sladdning som dock upphörde innan kombinationen stannat. Bromssträckan

blev i detta fall ca 100 m. Teoretiskt skulle ca 90 m erhållas.

11.2 ALS på lastbil, normalbroms på släpvagn.

(se även figur 11.2)

ll.2.l Full bromsansättning. "

ALS i funktion på lastbilens samtliga hjul, släpvagnens hjul låsta. Släpvagnen

som saknar styrförmåga glider utåt i kurvan och ställer sig snett mot

färdriktningen. Bromssträckan vid provet var ca 70 m.
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11.2.2 Full bromsansättning. Släpvagnens bakaxel obromsad.

ALS i funktion på lastbilens samtliga hjul. Släpvagnens framhjul låsta.

Provet visar ett extremfall av underbromsad bakaxel på släpvagnen.

Släpvagnens framaxel glider utåt i kurvan samtidigt som den p g a sämre

bromsverkan trycker på lastbilen vilket resulterar ibakvagnssladd på denna.

I slutfasen kommer även Släpvagnens bakaxel i sladdning. Bromssträckan vid

provet var ca 70 m.

11.2.3 Full bromsansättning. Släpvagnens framaxel obromsad.

ALS i funktion på lastbilens samtliga hjul. Släpvagnens bakhjul låsta. Provet

visar ett extremfall av underbromsad framaxel på släpvagnen. Släpvagnens

bakaxel saknar styrförmåga och glider utåt i kurvan och drar till slut med sig

även framaxeln och lastbilens bakvagn. Bromssträckan vid provet var ca

70 m.

11.2.4 Full bromsansättning. Lastbilens framaxel obromsad.

ALS i funktion på lastbilens bakhjul. Släpvagnens samtliga hjul låsta. Provet

visar ett extremfall av underbromsad framaxel på lastbilen. Genom

lastbilens nedsatta bromsverkan skjuter släpvagnen inte på lastbilen men

glider ändå ut ur kurvan och drar lastbilen med sig. Bromssträckan var vid

provet ca 70 m.

11.2.5 Bästa förarprestation. Lastbilens framaxel obromsad.

Växling mellan ALS och frirullning på lastbilens bakhjul. Släpvagnens

samtliga hjul omväxlande låsta och frirullande. Provet utfördes som bästa

förarprestation varvid bromspedalen släpptes när släpet visade

sladdningstendenser. Härigenom kan kombinationen hållas på kurvbanan

men bromssträckan förlängs. Bromssträckan var vid provet ca115 m.



11

11.3 Lastbil och släpvagn utrustade med normala bromsar

(se även figur 11.3)

ll.3.l Full bromsansättning.

Samtliga hjul på lastbil och släpvagn låsta. Vid detta prov fortsätter lastbil

och släpvagn rakt fram i tangentens riktning och lämnar således kurvbanan.

Bromssträckan var vid detta prov ca 50 m. Den korta bromssträckan

förklaras av högre friktion utanför kurvbanan.

11.3.2 Bästa f örarprestation.

Föraren försöker hålla bromskraften strax under låsningsgränsen. När

hjullåsning inträffar släpps bromsen så att fordonskombinationen stannar i

kurvbanan. Bromssträckan förlängs vanligen jämfört med ALS-bromsning. I

det aktuella fallet var bromssträckan ca 70 m.

11.3.3 Bästa förarprestation. Släpvagnens bakaxel obromsad.

Provet visar extremfall av underbromsad bakaxel på släpvagnen. Föraren

släpper bromsen vid hjullåsning och lyckas hålla kombinationen på banan på

bekostnad av förlängd bromssträcka jämfört med ALS-bromsning. Vid

provet blev bromssträckan ca 170 m vilket sannolikt har andra orsaker än

Släpvagnens obromsade bakaxel.

11.3.4 Bästa förarprestation. Släpvagnens framaxel obromsad.

Provet visar ett extremfall av underbromsad framaxel på släpvagnen.

Släpvagnens bakaxel sladdar ut om hjullåsning inträffar. Detta stoppas

genom att bromsen släpps kortvarigt. Föraren kunde vid detta prov undvika

hjullåsning och hålla kombinationen på banan men med längre bromssträcka

jämfört med ALS. Bromssträckan blev vid provet ca 140 m. Skillnaden

mellan detta och föregående resultat i fråga om bromssträcka kan inte

förklaras av skillnaden i bromsutrustning.
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11.3.5 Bästa förarprestation. Lastbilens framaxel obromsad.

Provet visar extremfall av underbromsad framaxel på lastbilen. Lastbilens

nedsatta bromsverkan ger i princip dragkraft i släpvagnskopplingen som

verkar stabiliserande. Vid hjullåsning måste dock bromsen släppas för att

hindra lastbilens bakvagn plus släpvagnen att glida utåt ur kurvan. Vid det

aktuella provet råkade släpvagnen i kraftig sladdning som dock kunde hävas

på bekostnad av bromssträckan som blev ca 100 m.

11.3.6 Bästa förarprestation. Lastbilens bakaxlar obromsade.

Provet visar ett extremfall av underbromsade bakaxlar på lastbilen. Föraren

måste släppa bromsen vid hjullâsning för att inte lastbilen skall lämna

kurvbanan med framhjulen först eller släpvagnen glida ut. Vid provet har

släpvagnen råkat i kraftig sladd som hävts på bekostnad av bromssträckan

som var ca 150 m.

11.4 Normalbroms på lastbilen, ALS på släpvagnen

(se även figur 11.4)

11.4.1 Full bromsansättning.

Alla hjul låsta på lastbilen och ALS i funktion på släpvagnens samtliga hjul.

Lastbilen glider ur kurvan i tangentens riktning med dragkraft i kopplingen

till den ALS-bromsade släpvagnen som följer lastbilen utan sladdnings-

tendenser. Bromssträckan blev vid provet endast ca 50 m beroende på högre

friktion utanför kurvbanan.

11.4.2 Bästa förarprestation. .

Vid läsning av framhjulen på lastbilen släpper föraren kortvarigt bromsen för

att få erforderlig styrförmåga. Provet visar att en skicklig förare kan uppnå

kort bromssträcka vid kurvbromsning om lastbilen har lämplig bromskraft-

fördelning. Bromssträckan blev vid provet ca 60 m.
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11.4.3 Bästa förarprestation. Obromsad bakaxel på släpvagnen.

Provet visar ett extremfall av underbromsad bakaxel på släpvagnen. Den

försämrade bromsverkan hos släpvagnen ger tryckkrafter i kopplingen som

ökar risken för sladd på släpvagnens framaxel och lastbilens bakaxlar. Vid

provet har sladdning inträffat på släpet. För att häva denna tvingas föraren

att släppa bromsen vilket förlänger bromssträckan avsevärt. Bromssträckan

blev vid provet ca 140 m.

11.4.4 Bästa förarprestation. Obromsad framaxel på lastbilen.

Provet visar extremfall avunderbromsad framaxel på lastbilen. Framaxeln

låses normalt före bakaxeln och begränsar då bromsförmågan i kurva. I detta

fall kan bakaxelns bromsar utnyttjas bättre innan låsning och därmed

bakaxelsladd inträffar. Bortfallet av frambromsverkan kompenseras dock

inte varför bromssträckan förlängs. Dragkraft i kopplingen p g a effektivare

släpvagnsbromsning minskar sladdningsrisken för både lastbil och släp.

Bromssträckan blev i detta fall ca 95 m.

11.4.5 Bästa förarprestation. Obromsade bakaxlar på lastbilen.

Provet visar extremfall av underbromsade bakaxlar på lastbilen. Lastbilens

bromsförmåga försämras kraftigt eftersom bakaxlarna bär en stor del av

lastbilens massa. Lastbilen får kraftigt ökad tendens att köra rakt fram och

kombinationen färdas längre tid med hög hastighet (sidacceleration) i kurvan

vilket ökar sladdningsrisken. Någon påtaglig sladdning erhölls inte vid detta

prov men bromssträckan blev hela 170 m.



  

 

    

   

  
  

   

  

  

     

   

   

11.1.1 Full bromsansättning 11.1.2 Full bromsansättning

Släpvagnens bakaxel obromsad.

Bromssträckaiä60 m Bromssträcka==65 m

 

 

 

       

   
    

  
   

   

11.1.3 Full bromsansättning 11.1.4 Full bromsansättning

Släpvagnens framaxel obromsa Lastbilens framaxel obromsad

Bromssträcka<=60 m Rromssträckn 70 m

0

 

       

11.1.5 Full bromsansättning

lastbilcns bakhjul obromsadc'

Bromssträcka==lOO m

 

Teckenförklaring: Q :- ALS . - Låst hjul O - Obromna: hj

Figur 11.1 Kurvbromsning på is. ALS på lastbil och släpvagn.



  

    

 

  
    

  

   

    

     

11.2.1 Full bromsansättning 11.2.2 Full bromsansättning

Släpvagnens bakaxel obromsad

Bromssträcka 8 70 m Bromssträcka 2: 70 m

 

    

11.2.3 Full bromsansättning

Släpvagnens framaxel obrcms

_Bromssträckazt70 m

0
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11.2.5 Bästa förarprestation

Lastbilens framaxel obromsad

BromssträckaiölIS m  

 

Teckenförklaring: G.: ALS . = Låst: hjul O 1- Obromaat hju.

G) = ALS+förarregL Q=Låst hjul+förarregl

Figur 11.2 Kurvbromsning på is. ALS på 1astbil,normalbroms på släpvagn
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11.3.1 Full bromsansättning 11.3.2 Bästa förarprestation

Bromssträcka==50 m Bromssträcka x70 m
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11.3-3 Bästa förarprestation

  

  

  
      
  

 

11.3.4 Bästa förarprestation

Släpvagnens bakaxel obromsa Släpvagnens framaxel obromsad

Bromssträcka 2'- l70 m

  

 

 

      

vsb-:å
11.3.5 Bästa förarprestation

Lastbilens framaxel obromsad' Lastbilens bakaxel obromsad

  

    
Bromssträcka==100 m Bromssträcka G: 150 m

 

i

 

Teckenförklaring: G = ALS . = Låst hjul O :- Obromsat hjul

0 = ALS+förarregl. O=Låst hjul+förarregl.

Figur lll3 Kurvbromsning på is. Normal brcms på lastbil och släpvagn
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11.4.1 Full bromsansättning 11.4.2 Bästa förarprestation

Bromssträcka ca 50 m Bromssträcka ca 6b m

Obs. friktionsökning
utanför kurvbanan

 

     

    11.4.3 Bästa förarprestation 11.4.4 Bästa förarprestation

Släpvagnens bakaxel obromsad Lastbilens framaxel obromsa

Bromssträcka ca 140 m

   

   

    

    

FI==§
11.4.5 Bästa förarprestation

Lastbilens bakaxlar obrcmsade

Bromssträcka ca 170 m 

Teckenförklaring: Q - ALS . - Låst: hjul O - Obromaat 11313.'

0 = ALS+förarregl. e=Låst hjul+förarregl

Figur 11.4 Kurvbromsning på is. Normalbroms på lastbil,ALS på släpva
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12 SLUTSATSER OCH DISKUSSION

Den genomförda studien illustrerar att en någorlunda säker bromsning med

full bromsansättning på vinterväglag förutsätter ALS på både lastbil och

släpvagn. Därnäst säkraste lösning bedöms ALS enbart på släpvagn vara.

Fördelen jämfört med normala bromsar på båda fordonen är att föraren helt

kan koncentrera sig på lastbilens manövrering. Några nackdelar har inte

kunnat påvisas. På tredje plats bedöms ALS enbart på lastbilen komma.

Fördelar jämfört med normalbroms är att föraren bara behöver bekymra sig

om släpvagnens stabilitet. Nackdelen är att föraren måste observera släpets

beteende i backspeglarna för att kunna reagera på sladdningstendenser. I den

normalbromsade kombinationen låser ofta lastbilens framhjul före släp-

vagnens. Föraren får då direkt information om att han bromsat för mycket.

Provet med nedsatt bromsverkan på enskilda axlar illustrerar att variationer

i det normala bromssystemet kan påverka prestanda i högre grad än

kombinationen av fordon med och utan ALS. Problematiken kring blandning

av fordon med och utan ALS har tidigare behandlats i VTI Rapport 257 kap 7.

Resultaten av den nu genomförda studien stämmer väl med vad som

framförts i detta kapitel. Den tidigare bedömningen att blandning av fordon

med och utan ALS kan accepteras kvarstår således.




