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FÖRORD

Denna undersökning har utförts på uppdrag av trafiksäkerhetsverket (TSV)

och har finansierats av TSV och Statens väg- och trafikinstitut (VTI).

Orsa kommun har välvilligt ställt Orsa flygfält till VTIs förfogande för

proven. Försöksfordonet med Girlings SCS-system har vänligen ställts till

förfogande av Ford Motor Company i Stockholm. Över-ingenjör Olle

Nordström har varit projektledare och som sådan ansvarat för planering,

utvärdering av försöksresultat och rapportskrivning samt även medverkat

som provförare. Forskningsingenjören Lars Erik Gustavsson har varit an-

svarig för den mättekniska utrustningen och utfört friktionsmätningarna

med BVll. Forskningsingenjören Sven Åke Lindén har varit ansvarig för

iordningsställande och skötsel av provbanor samt för försöksfordonens

skötsel och mekaniska utrustning. Lindén har också deltagit som prov-

förare. Forskaren Elisabeth Samuelsson har medverkat vid utvärderingen

av provningsresultaten och korrekturläsning av rapporten. Förste forsk-

ningsingenjören Harry Sörensen, teknikern Stefan Berglund och forsk-

ningsingenjören Jerry Wallh har medverkat vid iordningsställandet av för-

söksutrustningen. Assistent Pia Ydringer har utfört utskrift och redigering

av rapporten. Förste fotografen Christer Tonström har medverkat genom

videofilmning och stillbildsfotografering vid försöken. Forskaren Roger

Johansson har gett värdefulla råd vid försöksplaneringen. Författaren vill

härmed framföra sitt varma tack till ovannämnda medarbetare och även

till övriga på VTI som medverkat utan att nämnas vid namn. Ett varmt

tack riktas även till Ford Motor Co i Stockholm samt till bilfirman Ståhl

och Fors Bil AB, som ställt ett fordon till förfogande för vissa

uppmätningar.

VTI



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

;
P
4
3

P
5

N
k
-

O

w
w
w

7-
-

N
i
_
-

V
v
U
'
ø
U
t
M
u
m

V
i

U
1

0 N
r
-

0
\

VTI

SAMMANFATTNING

SUMMARY

BAKGRUND

SYFTE

METOD

Provfordon

Däckutrustning

Provutrustning

Provbana

ProvProgram

BROMSPROV PÅ RAK BANA

Provens utförande

Prestandakriterier

Resultat
Stabilitet och styrbarhet
Bromsningsprestanda

BROMSNING I KURVA

Provens utförande

Prestandakriterier
Stabilitet OCh styrbarhet
Bromsningsprestanda

Resultat
Stabilitet och styrbarhet
Bromsningsprestanda

DISKUSSION OCH SLUTSATSER

BILAGA: Fordonsdata

Sid

III



Provning av Girlings mekaniska
antilåssystem SCS på vinterväglag

av Olle Nordström
Statens Väg- och Trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

I syfte att studera funktionen hos Girling mekaniska antilåssystem "Stop

Control System" (SCS) på olika vinterväglag har en serie prov utförts med

en Ford Escort XR3i utrustad med SCS-systemet i jämförelse med en Ford

Scorpio vilken som standard är utrustad med ett elektroniskt antilås-

system av :fabrikat ATE. Som friktionsreferens har dessutom använts

mätvärden från VTIs friktionsmätvagn BVll som mäter friktion vid

"optimalt slip" på ett mäthjul av typ sommardäck. BVll används av

Vägverket och VTI för mätning av vägfriktion.

Följande provningar utfördes

Bromsning på rak slät isbana från 50 km/h

Bromsning på rak slät isbana från 100 km/h

Bromsning på rak bana av packad snö från 50 km/h

Bromsning på rak bana av packad snö från 100 km/h

Bromsning i kurva på slät isbana från 35-40 km/h

Bromsning i kurva på längsräfflad isbana från ca 50 km/h

Samtliga provtyper kördes med tre olika däcktyper

- sommardäck

- vinterdäck utan dubbar, sk friktionsdäck

- vinterdäck med dubbar

Fordonen provades endast vid maxlast som bedömdes vara det för broms-

ningseffektiviteten mest kritiska lasttillståndet för SCS-systemet där

bakhjulsbromsarna regleras indirekt av bromstrycket i den diagonalt

placerade framhjulsbromsen som direktregleras av SCS-systemet. Ford

Scorpios ATE-system har direkt reglering av samtliga hjul.
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Provbilarna var försedda med 5:te hjul + mikrodator för mätning av

medelretardation baserad på utgångshastighet och bromssträcka som

sedan omräknades till "utnyttjad friktion". Ford Escort-bilen var dessutom

utrustad med hjulhastighetsgivare på alla hjul. Hjulhastigheterna registre-

rades på en ljusstrålskrivare för kontroll av hjullåsningar och reglerför-

lopp.

Resultaten av proven visade att framhjulslåsning erhölls vid bromsning på

slät is med sommardäck på rak bana såväl vid 50 km/h som 100 km/h samt

i kurva. Ford Scorpio klarade motsvarande prov utan hjullåsningsproblem.

Med friktionsdäck och dubbdäck erhölls inte hjullåsning vid något prov

men styrbarheten på is med friktionsdäck var klart sämre för Ford Escort

än för Ford Scorpio. Stabiliteten var i gengäld bättre än för Ford Scorpio

som vid vissa kurvprov gav lätta tendenser till bakvagnssladd.

Bromsningseffektiviteten var vid samtliga prov klart sämre för Ford

Escort än för Ford Scorpio. Uttryckt i 96 av Ford Scorpio låg Ford Escorts

bromsningseffektivitet mellan 68 och 90% med ett medelvärde på ca 75%.

Uttryckt i bromssträcka innebär detta att 75 m med Scorpio i medeltal

motsvaras av 100 m med Escort.

Jämfört med friktionsvärdena från BVll var den utnyttjade friktionen för

Ford Excort med SCS och sommardäck ca 65% av BVll-friktionen på

såväl packad snö som 15. Med "friktions"-däck" ökade värdena till mellan

92 och 125% på is samt mellan 73 och 94% på snö. Med dubbdäck var

prestanda signifikant bättre på is med värden mellan 124 och 135%. På

packad snö var värdena något mindre fördelaktiga med värden mellan 88

och 108%.

Ökning av hastigheten från 50 - 100 km/h resulterade i något förbättrade

relativa prestanda på is med "friktions"-däck och dubbade däck. På packad

snö erhölls en liten minskning i prestanda utom med sommardäcken där en

ökning på 15 - 20% erhölls.
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Winter performance tests with Girling SCS
mechanical antilock system

by Olle Nordström
Swedish Road and Traffic Research Institute

5-581 01 LINKÖPING

SUMMARY

In order to study the performance of the mechanical Girling antilock

brake system SCS (Stop Control System) a series of tests have been

carried out with a Ford Escort XR3i equipped with the SCS-system in

comparison with a Ford Scorpio which is standard equipped with an

electronic antilock system manufactured by ATE. Test data from the VTI

friction test trailer BVll has also been used as performance reference.

BVll measures the friction at 13 - 15% slip which corresponds to optimum

braking with the test tyre which has a "summer" type tread pattern and is

normally used by the VTI and the Swedish Road Authorities for pavement

friction measurements.

The following tests were carried out

- Braking on a straight smooth ice track from 50 km/h

- Braking on a straight smooth ice track from 100 km/h

- Braking on a straight packed snow track from 50 km/h

- Braking on a straight packed snow track from 100 km/h

- Braking in a 100 m radius turn on smooth ice from 35 - 40 km/h

- Braking in a 100 m radius turn on longitudinaly grooved ice from

50 km/h

All tests were performed with three different types of tyres

- Summer tyres

- Winter tyres without studs, also named "friction" tyres

- Winter tyres with 104 standard studs
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The vehicles were only tested fully laden. This condition was regarded as

the most critical for the SCS-system where each rear wheel brake is

indirectly controlled by the brake line pressure of the diagonally

positioned front wheel brake which is directly controlled by the SCS-

system. The ATE-system of the Ford Scorpio has direct control of all

wheels.

The test vehicles were equipped with a fifth wheel + a microcomputer for

the measurement of mean deceleration based on initial speed and braking

distance. This deceleration value was also converted to a "utilized

friction" value. The Ford Escort car was additionally equipped with wheel

speed sensors on all wheels. The wheel speeds were registered on a light

beam recorder in order to check wheel lock up and wheel speed control

pattern.

The test results showed that front wheel lock up occured for the Ford

Escort with SCS-system when braked on smooth ice with summer tyres on

a straight track at 50 km/h as well asat 100 km/h and in the 100 m radius

curve. The Ford Scorpio had no wheel lock up problems in any of the tests.

With "friction" tyres and studded tyres wheel lock up did not occur for any

of the vehicles but thesteerability on smooth ice with "friction" tyres was

significantly worse for the Ford Escort than for the Ford Scorpio. The

stability was on the other hand better for the Ford Escort than for the

Ford Scorpio which under limit conditions showed slight tendencis to rear

end breakaway during braking in a turn.

The Ford Escort had significantly less braking efficiency than the Ford

Scorpio in all tests. Expressed in 96 of the Ford Scorpio the braking

efficiency of the Ford Escort was between 68 and 90% with a mean value

of about 75%. Expressed in braking distance this means that 75 m with the

Scorpio as a mean corresponds to 100 m whith the Escort. The main

reason for this seems to be that the rear wheels are underbraked in order

to assure that wheel lock up does not occur under any circumstances. The

loss of efficiency can be expected to be most pronounced when the

friction is low and the vehicle is fully laden.

VTI



Compared to the BVll friction values thefriction utilized by the Ford

Escort with SCS and summer tyres was about 65% of the BVll friction on

both snow and ice. With "friction" tyres the figure increased to values

between 92 and 125 on ice and between 75 and 94 on packed snow. With

studded tyres the performance was significantly better on ice with figures

between 124 and 135%. On packed snow the results were somewhat less

favorable with values between 88 and 108%.

Increasing the initial speed from 50 to 100 km/h resulted in a somewhat

better relative performance on ice with "friction" tyres and studded tyres.

On snow there was a slight decrease in performance except for the

summer tyres where there was an increase of 15 - 20%.
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l BAKGRUND

Girlings mekaniska antilåssystem SCS (Stop Control System) är ett låg-

prissystem som lanserats av Ford på modellerna Orion och Escort. Det har

uppmärksammats att systemet delvis upphör att fungera på den låga

friktion som erhålles på oljebehandlade halkövningsbanor av plåt. Fram-

hjuien låses därvid medan bakhjulen fortfarande hålls rullande utan egent-

lig reglering. Friktionen på dessa banor ligger mellan 0.1 och 0.2 och det

förefaller subjektivt inte vara någon skillnad mellan friktionen vid rul-

lande och låst hjul. Is kan ha en liknande karakteristik men har oftast

högre värde vid rullande hjul. Kunskapen om systemets funktionsbegräns-

ningar på vinterväglag med olika däckutrustningar som funktion av frik-

tionsnivån definierad med den av Vägverket och VTI använda friktions-

mätvagnen BVll är ofullständig. Med hänsyn till att systemet har förut-

sättningar att bli vanligt förekommande är det önskvärt att en under-

sökning görs med syfte att ta fram kunskapsunderlag för ev åtgärder t ex i

form av konsumentupplysning eller utvidgad systemkategorisering med

hänsyn till prestanda. En jämförelse med ett elektroniskt ABS är också av

intresse.

2 SYFTE

Experimentell undersökning avGirling SCS-antilåssystemets funktions-

begränsningar på is och packad snö vid bromsning på rak kurs och i kurva

med sommardäck, "friktionsdäck" och dubbdäck.

3 METOD

3.1 Provfordon

Proven utfördes med följande fordon

- Ford Escort XR3i med Girling SCS (standardutrustning)

- Ford Scorpio 2.0i med ATE antilåssystem (standardutrustning)

- Friktionsmätvagn BVll. BVll är ett släpfordon som normalt drages av

en personbil. Fordonet har tre hjul varav ett mäthjul som bromsas med
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"optimalt" slip. Mätdata registreras av en mikrodator placerad i drag-

bilen. BVll används för friktionsmätningar bl a av Vägverket, Luft-

fartsverket och VTI.

Personbilarna var vid proven lastade till ca max tillåten totalvikt. Utför-

ligare data återfinnes 1 Bilaga 1.

3.2 Däckutrustning

 

Personbilarna provades med tre däcktyper

- Sommardäck

- Friktionsdäck dvs vinterdäck ej avsett för dubbning

- Dubbdäck, vinterdäck med 104 dubbar

Sommardäcken var för

Ford Escort: Uniroyal Rallye 340/360 Radial 185/60 HR14 82H

Ford Scorpio: Dunlop SP Sport D6 Radial 185/70 HR14

Friktionsdäcken var av japansk tillverkning typ DIMPLE SNOW MD 240

(Escort) resp 250 (Scorpio)

Dimension: 165 SR 13 (Escort) och 175 SR14 (Scorpio)

Dubbdäcken var av fabrikat Viking Stop Steel 100 M+S. Dubbantal 104,

dubbutstick ca 1,5 mm

Dimension: 155 SR13 (Escort) och 175 SR14 (Scorpio)

Lufttrycket var vid försöken 200 kPa fram och 230 kPa bak. Friktions-

däcken och dubbdäcken var körda ca 400 km. Sommardäckens körsträcka

var obekant. Uniroyaldäcken var obetydligt slitna medan mönsterdjupet på

Dunlopdäcken var ca 5 mm.

VTI



3.3

For

Provutrustning

 

d Escort

5:te hjul med pulsgivare av induktiv typ med 120 pulser/varv för

mätning av hastighet och vägsträcka.

Fyra hjulhastighetsgivare av induktiv typ med 120 pulser/varv monte-

rade på lätt demonterbara hjulsidor.

Mikrodator Rockwell AIM för datainsamling och databearbetning samt

registrering på remsa och magnetband.

Ljusstrålskrivare Ultralett för registrering av hjulhastighetsförlopp.

Pedalkraftmätare med visarinstrument för kontroll av bromspedal-

kraft. '

Donner accelerometer med förstärkare och visarinstrument för visuell

kontroll av retardation eller sidacceleration.

Sidriktat takmonterat bromsljus för videofilmning av bromsansättning.

Yttertemperaturgivare med visarinstrument.

Ford Scorpio

VTI

5:te hjul med pulsgivare av optisk typ med 120 pulser/varv för mätning

av hastighet och vägsträcka.

Mikrodator Rockwell AIM för datainsamling, databearbetning och

resultatregistrering på remsa.

Digislope - Digitriputrustning för mätning av, vid bromsning utnyttjad

friktion (Tid - hastighetsbaserad medelretardation med triggning från

bro msljuskontakt).



- Motometer (mekanisk skrivande retardationsmätare)

- Yttertemperaturmätare med visarinstrument

- Pedalkraftmätare med visarinstrument för kontroll av bromspedalkraft

- Sidriktat takmonterat bromsljus för videofilmning av bromsansättning

Dessutom användes VTIs friktionsmätvagn BVll för mätning av referens-

friktion. BVll mäter friktion vid konstant slip motsvarande optimal

bromsning med ett mönstrat mätdäck av typ sommardäck med dimension

4.00 - 8 av fabrikat/typ Trelleborg T49. BVll används för

friktionsmätning på vägar av VTI och Vägverket bl a för karakterisering

av vinterväglag.

3.4 Provbana

Försöken utfördes på Orsa flygplats asfaltbelagda landningsbana som är

1000 m lång och 30 m bred med en lutning i banans längdriktning på ca

1 96 och en tvärlutning från banans mittlinje på 1 - 2 96. Genom plogning

utanför banan förlängdes denna med ca 250 m. Utanför banans norra ände

anlades en isbelagd cirkelbana med 100 m radie och ca 16 m bredd. Halva

omkretsen hyvlades med ett tandat väghyvelskär för att höja friktionen.

Cirka 300 m av landningsbanan isbelades medan resten täcktes med

packad snö som närmast asfalten var av iskaraktär. På banan hade också

en sk split-frictionbana med fastfruset grus som högfriktionsunderlag

anlagts för andra provningar. Grusbanan var ca 120 m lång och 4 m bred.

3.5 Provprogram

 

Provprogrammet omfattade bromsprov med den SCS-systemförsedda Ford

Escort (ES) i jämförelse med Ford Scorpio (SC) samt med friktion uppmätt

med BVll på
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- rak isbana vid fyra olika friktionsbetingelser från ca 50 och ca 100

km/h

- rak bana med packad snö vid tre olika friktionsbetingelser från ca 50

och ca 100 km/h

- kurvbana med 100 m radie och slät is från 80 - 100 96 av max kurv-

hastighet

- kurvbana med 98 m radie och väghyvelräfflad is från 80 - 90 96 av

maximal kurvhastighet

Samtliga bromsprovtyper kördes med de tre däcktyperna

- sommardäck (SO)

- friktionsdäck (FR)

- dubbdäck (DU)

Försöksprogrammet var uppbyggt av symmetriska provblock av typ ES,

SC, SC, ES. Före och efter varje bromsprov gjordes en friktionsmätning

med BVll vars mäthjul omväxlande kördes i vänster och höger hjulspår.

Medelvärdet användes som referensvärde. Antalet repetitioner av samma

betingelse var normalt 4. Pga försökstekniska problem har dock i ett par

fall endast två mätningar per betingelse erhållits.

ll BROMSPROV PÅ RAK BANA

4.1 Provens utförande

 

Bromsansättningspunkten markerades med koner på båda sidor om prov-

banan på ett sådant avstånd att BVlls dragbil kunde passera med BVlls .

mäthjul i provbilarnas hjulspår. Banan markerades i längsled med koner

var 10e eller var 20e m beroende på erforderlig banlängd.

Bromsansättningen gjordes så snabbt som möjligt med ca 500 N broms-

pedalkraft som bibehölls tills fordonet stannat.

VTI



4.2 Prestandakriterier

Stabilitet och styrbarhet: Total hjullåsning eller endast på bakhjulen inne-

bär förlust av stabilitet. Låsning av framhjul ger förlorad styrbarhet.

Bromsningsprestanda: Utnyttjad friktion beräknas ur hastighet och broms-

sträcka räknat från bromsljuständning. Som jämförelsetal används

kvoterna mellan resultatmedelvärdet i varje provbetingelse från ES och

SC resp BVll (ES/SC och ES/BVl l).

#.3 Resultat

4.3.1 Stabilitet och styrbarhet

Stabilitet erhölls vid samtliga prov med SCS-systemet eftersom åt-

minstone bakhjulen aldrig låstes.

Styrbarheten med SOS-systemet bibehölls vid alla provbetingelser utom

med sommardäck på isbanor som hade en BVll-friktion på 0.10 resp 0.13.

4.3.2 Bromsningsprestanda

Bromsningsprestanda i form av friktionsmedelvärden och jämförelsetal

redovisas 1 Tabell 1. I Figur 1 visas jämförelsetalet ES/SC som funktion av

friktionen SC för de olika däcktyperna och 1 Figur 2 ES/BVil som funktion

av BV l l-friktionen.

Av resultaten framgår att jämförelsetalet ES/SC är i stort sett oberoende

av däcktyp, bantyp, friktionsnivå och hastighet. Medelvärdet av samtliga

jämförelsetal är 0.73med en standardavvikelse på 0.03. Maximalt värde

är 0.79 om man undantar det extremvärde på snöbana på 0.90 som erhölls

vid bromsning från 100 km/h. Minsta värde 0.68 erhölls som väntat med

låsta framhjul på E5.

VTI



Friktionsegenskaperna hos resp däcktyp har med utgångspunkt från resul-

taten vid mätning av maximal kurvtagningshastighet bedömts vara prak-

tiskt likvärdiga trots att något bättre resultat genomgående erhölls med

ES. Försök till korrektion skulle således vara till nackdel för SCS-

systemet.

Uttryckt i bromssträckejämförelse skulle således SC ha en bromssträcka

på i medeltal 73 m när ES har 100 m och i extremfallen 90 resp 68 m för

SC vid 100 m för ES.

VTI

BS = ESCORT SC

DU = DUBBDÄCK

Tabell 1 Utnyttjad lriktion samt jämförelsetal för Escort i relation till
Scorpio och BVll vid antilåsbromsning på rak bana

SOMMARDÄCK

NR YTA HAST BVll STDAV ESSO STDAV SCSO STDTN ES/BVll EIS/SC

1 151 50 0.098 0.009 0.062 0.001 0.087 0.001 0.635 0.713

2 152 50 0.130 0.005 0.085 0.001 0.126 0.003 .0.652 0.676

3 153 50 0.099 0.005 - - - -- - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - . . . --

4 154 100 0.127 0.009 - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - -- -- -----

5 SNÖl 50 0.291 0.012 0.166 0.009 0.216 0.015 0.570 0.760.

6 SNöz 50 0.228 0.010 ------------------------------

7 5Nö3 100 0.311 0.011 0.205 0.007 0.227 0.0å3 0.764 0.903

FRIKTIONSDÄCK

NR YTA HAST 5v11 STDAV 5555 STDAV SCFR STDAV ES/BVll ES/SC
1 151 50 0.098 0.009 0.090 0.012 0.133 0.005 0.921 0.679

2 152 50 0.130 0.005 0.138 0.005 0.181 0.003 1.058 0.762

3 153 50 0.099 0.005 0.129 0.004 ---- - - - - - - - - - - - - - ---

4 154 1100 0.127 0.009 0.158 0.001 0.195 0.005 1.247 0.812

5 suöl 50 0.291 0.012 0.212 0.004 0.285 0.024 0.728 0.744

6 SNÖZ 50 0.228 0.010 0.214 0.005 0.290 0.014 0.937 0.738

7 SNÖB 100 0.311 0.011 0 253 0.006 0.330 0.024 0.815 0v768

DUBBDÄCK

NR YTA HAST BVll STDAV ESDU STDAV scou STDAV ES/BVll ES,5C
1 151 50 0.098 0.009 0.128 0.010 0.180 0.017 1.314 0.713
2 152 50 0,130 0,005 0.162 0.002 0.215 0.003 1,244 0.755

3 153 so_o.099 0.005 - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - -- - --

4 154 :100 0.127 0.009 0.171 0.002 0.221 0.006 1.352 0.774
5 SNÖl 50 0.291 0.012 0.278 0.019 0.345 0.037 0.953 0.804

6 SNÖZ_ 50 0.228 0.010 0.246 0.005 0.335 0.006 1.077 0.734

7 SNöa 100 02311 0.011 0.273 0.010 0.378 0.022 0.877 0.722

=SCORPIO 50 = SOMMARDÄCK FR=FRIKTIONSDÄCK

STDAV= STANDARDAVVIKELSE
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Figur 1 Escort-friktion relativt Scorpio-friktion som funktion av
Scorpio-friktion vid antilåsbromsning på rak bana
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Figur 2 Escort-friktion relativt BVll-friktion som funktion av BVll-

friktion vid antilâsbromsning på rak bana
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5 BROMSNING I KURVA

5.1 Provens utförande

 

Bromsproven på slät is utfördes i enlighet med det förslag till ECE-

kurvbromsningsprov som redovisats i VTI RAPPORT 311 dvs med rak

anloppssträcka och bromsning vid kurvingången med en banbredd i kurvan

lika med fordonsbredden plus 1,5 m.

Vid proven på räfflad is inleddes bromsningen under körning i kurva med

den aktuella radien som av bankvalitetsskäl minskades till ca 98 m i

stället för planerade 100 m. Detta provutförande är erfarenhetsmässigt

något mera krävande än med rakt anlopp.

I båda fallen bestämdes först maximal kurvtagningshastighet för de båda

bilarna. Bromsprov utfördes sedan från hastigheten mellan 95 och 85 96 av

 

denna.

5.2 Prestandakriterier

5.2.1 Stabilitet och styrbarhet

I VTI RAPPORT 311 föreslås som minimikrav att fordonet skall kunna

bromsas från 80 96 av maximal kurvtagningshastighet utan att överskrida

bangränserna med någon del av däcken med en maximal styrkorrektion av

1800. Som prestandamått används kvadraten på kvoten mellan broms-

ningshastighet (V0) och maximal kurvhastighet (Vmax). Denna s k stabi-

litets- och styrbarhetsfaktor måste således vara minst 0.64.

5.2.2 Bromsningsprestanda

Samma prestandamått som vid proven på rak kurs har använts dvs ut-

nyttjad friktion baserad på bromssträcka samt BVll friktion som här

mätts vid 20 - 25 km/h och jämförelsetalen ES/SC samt ES/BVll.

VTI
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5.3 Resultat

5.3.1 Stabilitet och styrbarhet

Escort (ES) uppvisade genomgående högre stabilitet som dock vid låg

friktion märkbart försämrar styrbarheten. Vid samtliga betingelser utom

sommardäck på slät is var dock stabilitets- och styrbarhetsfaktorn över

0.64. Med sommardäck på is med BVll-friktion 0.13 lästes framhjulen och

bilen gick följaktligen ur banan även vid låg hastighet.

Med friktionsdäck på slät is där Scorpio (SC) kunde bromsas från max-

hastighet klarade ES endast mellan 80 och 85 % av denna hastighet pga

bristande styrbarhet. Prestanda är dock godtagbara enligt VTIs krav-

förslag.

5.3.2 Bromsningsprestanda

I likhet med resultaten från rak bromsning finner man även vid bromsning

i kurva att jämförelsetalet ES/SC håller sig mellan ca 0.7 och 0.8

oberoende av friktionsnivâ och oberoende av däcktyp. I medeltal är jäm-

förelsetalet ES/SC lika med 0.75.

Jämförelsen med BVll visar att sämsta värde på ES/BVll som är 0.62

erhölls på slät is med låsta framhjul. Bästa värde 1.045 erhölls som väntat

med dubbdäck på slät is. Resultaten redovisas i Tabell 2 samt 1 Figur 3

som visar ES/SC som funktion av SC och Figur 4 som visar ES/BVll som

funktion av BVl l.

VTI
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Tabell 2 Utnyttjad friktion samt jämförelsetal för Escort i relation till

Scorpio och BVll vid antilâsbromsning i kurva

SONMARDÄCK

NR YTA HAST BVll STDAV ESSO STDAV scso STDAV ES/BVJl ES/SC

1 155 40 0.125 0.012 0.098 0.003 0.141 0.004 0.788 0.696
2 156 55 0.261 0.017 0.177 0.001 0.214 0.001 0.678 0.827

FRIKTIONSDÄCK

NR YTA HAST BVll STDAV ESFR STDAV SCFR STDAV ES/BVll ES/SC

155 50 0.162 0.010 0.129 0.006 0.178 0.005 0.796 0.725
156 55 0.261 0.017 0.186 0.004 0.253 0.023 0.714 0.737N

H

DUBBDÄCK .

NR YTA HAST BVll STDAV ESDU STDAV SCDU STDAV ES/BVJl ES/SC
1 155 50 0.154 0.014 0.161 0.003 0.224 0.006 1.045 0,719

2 156 55 0.261 0.017 0.223 0.005 0.279 0.015 0.856 0.801

ES=ESCORI SC=SCORPIO SO=SOMMARDÄCK FR=FRIKTIOSDÄCK
DU=DUBBDACK STDAV=STANDARDAVVIKELSE

VTI
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Figur 3 Escort-friktion relativt Scorpio-friktion som funktion av
Scorpio-friktion vid antiiåsbromsning i kurva

ES/BVH

2,0 _

j 0 = sommardäck

.. + = friktionsdäck

' A = dubbdäck

1,0 .2 A
i * A

2 ' +
D

0 *W"T'jjñijjj*i*jj'

0 0,1 0.2 0,3

BV11 FRIKTIONSTAL_

Figur 4 Escort-friktion relativt BVli-friktion som funktion av BVll-
friktion vid antilåsbromsning i kurva
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6 DISKUSSION OCH SLUTSATSER

Provningsresultaten visar att Girlings SCS system förhindrar hjullåsning

på vinterväglag med BVll-friktion ned till 0.10 med de provade vinter-

däcken. Med det provade sommardäcket får man hjullåsning på framhjulen

vid bromsning på slät is. På längsräfflad is och packad snö med BVll-

friktion ca 0.3 fungerar systemet även med sommardäcket.

Bromsningseifektiviteten är i lägsta laget jämfört med BCE-kravet på

antilåssystem som reglerar på alla hjul som ju är 75% optimal friktion.

För att godkänt värde skall erhållas för ES måste SC ha ett värde över

100%. På vinterväglag med friktion på ca 0.3 är det allmänna körintrycket

mycket gott speciellt gäller detta stabiliteten vid samtidig bromsning och

väjning.

Orsaken till den relativt dåliga bromsningseffektiviteten ligger troligen i

underbromsade bakhjul. Detta problem är normalt störst i det provade

fullastfallet.

VTI



FORDONSDATA

Fabrikat

Typ

Årsmodell

Däckfabrikat fram och

bak

Sommardäck

Dimension

Friktionsdäck

Dimension

Dubbdäck

Dimension

Lufttryck
alla däcktyper

Drivande hjul

Antal axlar
Fordonslängd
Axelavstånd

Fordonsbredd
Tyngdpunktshöjd uppskattad

Tillåten totalvikt

Maxlast

Tjänstevikt

Provvikt

Totalt

Fram

Bak

VTI

Bilaga 1
Sid 1(1)

FORDON

FORD

SCORPIO

1987

Dunlop SP Sport D6
Radial

185/70 HR l 4

Dimple Snow
MD 250

175 SR 14

Viking Stop Steel

175 SR 14 82 Q

' Framhjul 200 kPa

Bakhjul

2
4,67
2,76 3

3
2

1750 kg

800 kg

950 kg

FORD

ESCORT XRBi

1987

Uniroyal Rallye
340/60 Radial

185/60 HR 14 82H

Dimple Snow
MD 240

165 SR 13

Viking Stop Steel

155 SR 13 78 Q

Bakhjul 230 kPa

Framhjul

st

4,05 m
m

1,64 U1
0,55 H]

1370 kg

330 kg

990 kg

1370 kg

670 kg

700 kg




