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PROVMETODER OCH KRAV FÖR ABS PÅ TUNGA SLÄPVAGNAR LÄMPADE
FÖR NORDISKA VINTERFÖRHÅLLANDEN .
Kompletterande vinterprov 1988.

Olle Nordström

Statens väg- och trafikinstitut. 58101 LINKÖPING

SAMMANFATTNING.

1.BAKGRUND

Nuvarande ECE/EG-reglemente saknar retardations- och stabilitetskrav på
split friction för släpvagnar det finns inte heller krav på
retardationsuppbyggnadstid vid övergång från låg till hög friktion.Vidare
saknas krav på att fjäderbromsar inte får aktiveras vid luftförbruknings-

provet.
Krav på stabilitet styrbarhet och bromsförmåga vid bromsning i
kurva på is saknas liksom för motorfordon.VTI har inom ECE och vid flera
internationella kongresser framfört förslag till provmetoder och krav som
även haft stöd från norsk sida inom ECE och i en provningsrapport från
Teknologisk Institutt i Norge.
Enligt ECE/EG bestämmelserna krävs inte lastkännande ventiler om ABS
installerats.På halt underlag kan det ifrågasättas om lätta släp med stor
lastförmåga borde ha en bromsanpassning mellan bil och släp redan innan ABS
träder i funktion,t.ex VBG BROMSGYRO.

2.MÄLSÄTTNING

Kompletterande experimentell demonstration av tidigare föreslagna
provningsföreskrifter och krav samt av nackdelarna med system som enbart
uppfyller nuvarande ECE/EG - krav.

3.METOD:

Proven utfördes med VTI:s tunga provningskombination bestående av en
treaxlig lastbil och en tvåaxlig släpvagn. Släpvagnen bromsades dels
med ABS typ Bosch och NABCO (Kategori I)dels med "Select Low"- system
av typ Girlin GX (Kategori II).
Släpvagnen var vidare utrustad med fjäderbromsar som fungerade i enlighet
med av GRRF AGTB föreslagna principer (de sk Londonprinciperna).
Lastbilen bromsades genomgående med ABS av ECE-kategori I typ WABCO
Systemet var fyrkanaligt (Fyra reglerventiler,fyra hjulsensorer). .
Lastbilen var dessutom utrustad med VBG Bromsgyro som ger en automatisk
bromsanpassning mellan bil och släp genom avkänning av drag och tryckkraft i
k0pplingen och anpassning av från bilen utgående broms-manövertryck så att
dragstångskraften under bromsning minimeras.Reglerområde vid full
bromsansättning var 100-30 % av maximalt manövertryck .
Lastbilen i två lasttillstånd «
1.Fullastad.Vikt cirka 22.6 ton varav 6,6 ton på framaxeln.
2.0e11astad.Vikt cirka 16,4 ton varav cirka 3,5 ton på framaxeln.
Släpvagnen kördes också i två lasttillstånd.
1.Fullastad.Vikt cirka 22 ton.
2 Olastad. Vikt cirka 5 ton.
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Provningsprogrammet omfattade fem delprov.

Delprov 1. Bromsprov på Split-friction med olika kategorier släpvagns-ABS.

Bromsprov med övergång från låg till hög friktion med olika
kategorier släpvagns-ABS.

Delprov 2.

Bromsprov på is från hög hastighet med och utan bromstrycks-
anpassning mellan bil och släpvagn.

Delprov 3.

Bromsprov i kurva på is med och utan br0mstrycksanpassning
mellan bil och släpvagn.

Delprov 4.

Delprov 5.Provning av fjäderbromssystem på släpvagn i enlighet med
förslag utarbetat av ECE ( GRRF AGTB London-principerna)
Systemet skall förebygga fjäderbromstillslag inom vid ABS-
luftförbrukningsprov tillåtet tryckområde.

3.RESULTAT.

Delprov 1.

Split friction prov med Släpvagnen försedd med ABS dels av ECE-kategori I
och dels av ECE-kategori II i släpvagnsversion.Lastbilen kördes hela tiden
med ABS kategori I i enlighet med EG-beslut.Lastbilen var dellastad och
Släpvagnen fullastad.Som jämförelse bromsades Släpvagnen också utan ABS.
Bromskrafterna förmådde inte läsa hjulen på högfriktionssidan.

Provets syfte var att demonstrera förlängd bromssträcka med EG släpvagns-
ABS med "select low" reglering (kategori II).

Effekten av användning av släpvagn med ABS med"select low" kan anges i form
av bromssträckeförlängning från 50 km/h resp 70 km/h på det aktuella split-
friction underlaget.
Från 50 km/h blir bromssträckeförlängningen jämfört med ABS kategori I = 22

50 " " " " " broms utan ABS = 34
Från 70 km/h blir bromssträckeförlängningen jämfört med ABS kategori I = 42

70 " " " " broms utan ABS = 67

Sammanfattningsvis kan man konstatera att resultaten tydligt påvisar
att släpfordon med "select low" reglering är olämpliga för svåra
vinterbetingelser.Nuvarande ECE resp EG- krav är otillräckliga
för att stoppa denna typ av ABS på släpvagnar.Förslag till skärpta
krav bör på nytt föreläggas ECE och i avvaktan på ändring där
bör speciella svenska,helst nordiska krav införas i enlighet med
av VTI tidigare framlagda förslag eller likvärdigt.

Delprov 2.

Bromsning från låg till hög friktion med släpvagns-ABS, ett med
långsam och två med snabb friktionsanpassning.
Det långsamma var av fabrikat Girling GX med pneumatisk reglering
och de snabba av fabrikat Bosch och WABCO . Alla systemen uppfyller
EG/ECEzs ABS-bestämmelser. Släpvagnen var fullastad och dragbilen
dellastad.

5
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Som jämförelse utfördes också prov med normalsystem där alla hjul
bromsats till låsning på lågfriktionsunderlaget ( is ).

Vid proven bromsades endast släpvagnen.

Provets syfte var att demonstrera risk för förlängd bromssträcka med
släpvagns- ABS som uppfyller nuvarande EG/ECE krav.

Resultaten visade att Girlingsystemet gav cirka 0,5 sek längre
retardationsändringstid (Tr) än de helt elektroniska Bosch- och WABCO-
systemen.Normalsystemets tid blev 0,6 sek vilket är 0,6 till 1,2 sek
kortare än ABS-tiderna.
Författaren har tidigare föreslagit ett maxvärde på Tr på 1,5
sek.Detta uppfylldes således av WABCO- och Boschsystemen men
inte av Girlingsystemet på det aktuella försöksfordonet.

Delprov 3.

ABS-bromsning med maximalt manövertryck från 70 km/h på rak isbelagd
bana med lastad dragbil och olastad släpvagn dels utan bromstrycks-
anpassning mellan bil och släp dels med bromstrycksanpassning till
släpet med VBG BROMSGYRO .
Provet syfte var att ge underlag för bedömning av behovet av last-
anpassad bromsning utöver ABS.

Sammanfattningsvis visade proven att bromstrycksanpassning med VBG Bromsgyro
kan förhindra hjullåsning vid ABS -bromsning som visade sig kunna inträffa
vid fulltrycksbromsning i hög hastighet under mycket extrema lågfriktions-
-förhållanden.Nämnvärda skillnader i bromsförmåga kunde inte påvisas.

Delprov 4.

ABS-bromsning i kurva på is enligt VTI-förslag dels med extremt överbromsad
olastad släpvagn dels med bromsanpassning med VBG BROMSGYRO som i delprov 3.

Provets syfte var att ge underlag för bedömning av behovet av lastanpassad
bromsning utöver ABS.

Kurvprovet gav likvärdigt resultat för 100 % resp 30 % manövertryck.
både i fråga om maximal ingångshastighet som blev 81 % av maximal
kurvhastighet utan bromsning(minimikrav 80%) och medelretardation.som blev
54% av maximal sidacceleration (minimikrav 50 %).

I motsats till höghastighetsproven på rak kurs gav bromstryckanpassningen
således inte någon påvisbar prestandaökning ifråga om stabilitet,och inte
heller ifråga om styrbarhetoch bromsförmåga.
Friktionsnivån var lika låg varför endast skillnaden i hastighet ger någon
förklaring.Vid låg fart låser sig hjulen snabbare men återtar framförallt
rätt hastighet snabbare vilket gör att risken för att felsäkerhetssystemet
skall träda i funktion blir mindre.

Delprov 5.
ABS-luftförbrukningsprov på is under minst 15 sekunder
med VTI:s provsläpvagn utrustad med fjäderbromsinstallation enligt



I V

GRRF AGTB London-principerna som minskar risken för hjullåsning pga
fjäderbromstillslag.Två olika ventiler studerades, en från Bendixoch en

från den norska firman MoRek.

Proven visade att systemet fungerade som avsett.ABS-bromstider upp
till 33 sekunder provades utan fjäderbromstillslag.De statiska
mätningarna visade att tillslagstrycket på Bendixventilen låg på
60 kPa och för Mo Rek - ventilen vid 220 kPa,dvs i enlighet med
tillverkarens specifikationer.

Resultaten bedöms som tillfredsställande och ger anledning till fortsatt
rekommendation av denna typ av installation som även provades
med gott resultat på en dispenskombination av typ dubbel.



l BAKGRUND

Nuvarande ECE/EG-reglemente saknar retardations- och stabilitetskrav

på split-friction för släpvagnar. Det finns inte heller krav på retardations-

uppbyggnadstid vid övergång från låg till hög friktion. Vidare saknas krav

på att fjäderbromsar inte får aktiveras vid luftförbrukningsprovet. Krav

på stabilitet, styrbarhet och bromsförmåga vid bromsning i kurva på is

saknas liksom för motorfordon. VTI har inom ECE och vid flera internatio-

nella kongresser framfört förslag till provmetoder och krav som även haft

stöd från norsk sida inom ECE och i en provningsrappport från Teknologisk

Institutt i Norge. Enligt ECE/EG bestämmelserna krävs inte lastkännande

ventiler om ABS installerats. På halt underlag kan det ifrågasättas om

lätta släp med stor lastförmåga borde ha en bromsanpassning mellan bil

och släp redan innan ABS träder i funktion t ex VBG Bromsgyro.

2 MÅLSÄTTNING

Kompletterande experimentell demonstration av tidigare föreslagna prov-

ningsföreskrifter och krav samt av nackdelarna med system som enbart

uppfyller nuvarande ECE/EG - krav.

VTI



3 M ETOD

3. l Försöksfordon

Proven utfördes med VTIs tunga fordonskombination bestående av en tre-

axlig lastbil med tillåten bruttovikt på 22,5 ton och en tvåaxlig släpvagn

med en tillåten bruttovikt på 20 ton. Kombinationen visas med olastad

släpvagn i Figur 3.1.

Lastbilen bromsades genomgående med ABS av ECB-kategori I typ

WABCO. med sk MIR. Systemet var fyrkanaligt (fyra reglerventiler, fyra

hjulsensorer). Lastbilen var dessutom utrustad med VBG Bromsgyro som

ger en automatisk bromsanpassning mellan .bil och släp genom avkänning

av drag och tryckraft i kopplingen och anpassning av från bilen utgående

broms-manövertryck så att dragstångskraften under bromsning minimeras.

Reglerområde vid full bromsansättning av 100 - 30% av maximalt man-

övertryck.

Vid försöken kördes lastbilen i två lasttillstånd:

- Fullastad. Vikt ca 22,6 ton varav 6,6 ton på framaxeln

- Dellastad. Vikt ca 16,4 ton varav 3,5 ton på framaxeln

Släpvagnen bromsades dels med ABS av ECB-kategori I, typ WABCO med

sk MIR dels med ABS av BCE-kategori II, typ WABCO med "Select low" i

experimentutförande samt typ Girling GX som också har "Select low"-

reglering.

Skillnaden mellan BCE-kategori I och II är att kategori II inte behöver

uppfylla några krav på bromsförmåga på sk split-frictionunderlag. Indel-

ningen i kategorier gäller för närvarande endast motorfordon.

MIR är en modifierad individuell reglering på fordonets framhjul som vid

bromsningens början arbetar som' ett "Select low"-system dvs broms-

kraften på båda hjulen på en axel regleras till samma värde av styr-

signalen från det hjul som har lägst friktion. Under bromsförloppet ökas

sedan bromskraften succesivt på hjulet med den högre friktionen mot helt

individuell reglering.

VTI



Släpvagnen hade utrustats med fjäderbromsar på båda axlarna som funge-

rade i enlighet med av ECEs arbetsgrupp GRRF AGTB föreslagna prin-

ciper. Dessa innebär att fjäderbromsarna ansätts automatiskt när släp-

vagnen frikOpplas från lastbilen samt att speciella ventiler monteras som

fördröjer fjäderbromsansättningen tills trycket i matarledningen sjunkit

till ca 2 bar.

Vid försöken kördes släpvagnen i två lasttillstånd:

- Olastad utan sidolämmar och bakläm. Vikt ca 5,2 ton (se Figur 3.1)

- Lastad. Vikt ca 22,17 ton jämnt fördelad på fram- och bakaxel
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Figur 3.1 Försökskombinationen med olastad släpvagn

3.2 Provbana

Försöken utfördes på Orsa flygfält, dels på huvudrullbanan dels på en

speciellt anlagd isbelagd cirkulär bana med 100 m radie och ca 8 m ban-

bredd.

Huvudbanan hade isbelagts på en sträcka av ca 400 m med 30 m banbredd

och dessutom, genom vattensandning på en sträcka av ca 120 rn med 4 m

bredd försetts med en sk Split-frictionbana utefter västra bankanten.

Banornas utseende visas i Figur 3.2.

VTI

 



Figur 3.2

 

3.3 Mätutrustning

1 Cirkelbana r = 100 m +/- 8 m

2 Isbana god kval 400 x 20 m

3 Hårdpackad snöbana

4 Vattensandning 120 x 4 m

5 Uppställningsplats för fordon
och husvagn 10 x 40 m

Provbanor på Orsa flygfält

Vid proven mättes följande storheter:

Hastighet

Bromssträcka

Bro mstid

Dragstångskraft

Retardation

Rattvinkel

Glrhastighet hos lastbilen

VTI



- Girhastigheten hos släpvagnens dragstâng

- Lastbilens sidacceleration

Hastighet, bromssträcka och bromstid erhölls med hjälp av ett vid VTI

konstruerat sk femte-hjul med en induktiv pulsgivare. Vid vissa försök

användes i stället en beröringsfri mätare av typ Leitz Correvit L Digital.

För mätning av retardation och sidacceleration användes elektroniska

servoaccelerometrar av typ Sundstrand Data Control.

Mätningen av girhastigheten utfördes med rategyron av typ SAAB.

Rattvinkeln mättes med en potentiometer ansluten till rattnavet.

Dragstångskraften mättes med en Bofors kraftgivare av trådtöjnings-

givartyp med mätområde +/- 20 ton inbyggd i en speciell mätdragstång

konstruerad vid VTI.

Dessutom bestämdes lastbilens position på banan med hjälp av en trigg-

antenn av fabrikat Novotechnik på fordonet som kände av i isbanan ned-

lagda strömförande kabelslingor.

Tidpunkten för bromsansättning erhölls genom avkänning av bromsljus-

kontakten.

VTI



3.4 Provningsprogram

Provningsprogrammet omfattade följande moment:

Bromsprov på Split-friction med olika ABS på släpvagnen

- Bromsprov med övergång från låg till hög friktion med olika ABS på

släpvagnen

- Bromsprov på rak kurs från60 - 70 km/h med tomt släp och fullastad

lastbil. Proven utfördes med och utan lastpassat bromstryck till släpet

- Bromsprov i kurva med 100 m radie från ca 80% av maximal kurvtag-

ningshastighet utan bromsning. Proven utfördes med olastad släpvagn

och fullastad lastbil, med och utan lastanpassat bromstryck till släp-

vagnen

- Kontroll av vid vilket matarledningstryck fjäderbromsarna ansattes på

framaxel resp bakaxel.

VTI



4 BROMSPROV PÅ SPLIT-FRICTION MED OLIKA ABS

PÅ SLÄPVAGNEN

4. 1 Syfte

Demonstration av hur olika ABS-kategorier på släpvagnen inverkar på

bromsförmågan på Split-friction, där underlaget för lågfriktion har en

friktionskoefficient på ca 0,1, medan underlaget för högfriktion inte ger

hjullåsningstendenser för den lastade släpvagnens hjul. Demonstrationen

syftar till att påvisa behovet av krav på ABS av kategori I, dvs med god

bromsförmâga på split-friction, även påsläpvagnar.

4.2 Försöksprogram

FörsökSprogrammet omfattade prov med fyra olika varianter av broms-

sytem på släpvagnen. Lastbilen var hela tiden utrustad med WABCO ABS

av fyrkanaltyp med tredje axeln indirekt reglerad.

För släpvagnen användes:

Normalt bromssystem utan ABS (N)

ABS typ WABCO MIR _ (WA)

ABS typ WABCO "Select Low" (Experimentsystem

*från WABCO) (WASL)

ABS typ Girling GX "Select Low" - (GX)

Samtliga prov utfördes med lastbilen dellastad och släpet fullastad. Detta

bedömdes vara den mest ogynnsamma realistiska kombinationen med hän-

syn till släpvagnens inverkan på bromsförmågan.

VTI



Proven utfördes minst tre gånger med varje bromskonfiguration utom GX

med cyklisk permutation enligt följande schema:

N

GX

WA

WASL

WA

WASL

WASL

WA

WA

WASL

WA

4.3 Provens utförande

Proven utfördes från en utgångshastighet av ca 50 km/ h. Bromsningen

påbörjades i höjd med en könmarkering varvid fullt bromstryck ansattes så

snabbt som möjligt och bibehölls tills fordonskombinationen stannat.

4.4 Resultat

Medelvärdet av medelretardationen vid de enskilda försöken beräknades

på två sätt:

- Ur medelretardation baserad på tiden för hastighetssänkning från 40

till 20 km/h enligt ECE (aT m/sz)

- Ur medelretardation baserad på utgångshastighet och bromssträcka (as

m/sz)

VTI



     

ABS Medelretardation

Bil/släp Mätstorhet a1- as

WA/N MEDELV 2,2 1,91

MAX 2,2 2,02

MIN 2,2 1,83

ANTAL 1 4

WA/WA MEDELV 1,80 1,53

MAX 1,95 1,63

MIN 1,56 1,48

ANTAL 5 5

WA/WASL MEDELV 1,27 1,14

MAX 1,38 1,25

MIN 1,13 , 1,06

ANTAL 4 3

WA/GX VÄRDE 1,02 1,04

' ANTAL 1 1

Retardationsförhâllande

a-l-:a-r a5:a5

WA/WA:WA/N 0,82 0,80

WA/WASL:WA//N 0,58 0,60

WA/WASL:WA/WA 0,71 0,75

WA/G:WA/N 0,46 0,51

WA/G:WA/WA 0,57 0,68

 

VTI



10

4.5 Resultatanalys

Med antagandet att retardationen på högfriktion är 5 m/s2 och på is

1 m/s2 erhålles en teoretisk retardation på split-friction av 3 m/s2 med

individuell reglering på bil och släp. Med ideal "Select low"-reglering på

släpvagnen och individuell reglering på lastbilen erhålles en total broms-

kraft av

16,4x3+22,17x1 = l19,2+22,17 = 71,37 kN

som med kombinationsvikten 38,57 ton ger en retardation av

71,37:3s,57 = 1,85 m/s.z

Denna retardation utgör 62% av retardationen med individuell reglering

på både bil och släp.

Om framaxlarna, som sammanlagt bär ca 15,5 ton, har "Select low"-

reglering erhålles följande sammanlagda bromskrafter på alla axlar

23,07x3+15,5x1 = 69,21+15,5 = 84,71 kN

vilket ger kombinationen retardationen 2,19 m/sz. Jämfört med denna

retardation som kan sägas vara ett ytterlighetsfall av MIR blir verknings-

graden på

"Select low"= l,85:2,19x100 = 84%.

I verkligheten har man en med bromstiden föränderlig förskjutning av

reglerstrategin från "Select low" mot individuell reglering varför man bör

förvänta sig ett förhållande mellan 0,62 och 0,84. Det experimentellt

erhållna resultatet 0,75 och 0,68 .ligger ungefär mitt i detta område och

stämmer alltså väl med vad som teoretiskt kan förväntas.

Vid experimenten erhölls något lägre retardationer än de som beräknats

ovan vilket kan förklaras av att isfriktionen kan ha varit något under 0,1

samt att ABS verkningsgrad på split-friciton varit sämre än antaget.
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ECE-reglementet föreskriver en minsta retardation

2 = 9,81(3K2+O,75K1)/5 m/sZ.

Om K2 = 0,1 och 0,75 Kl = 0,5 erhålles Zmin = 9,81(O,8/5) = 1,57 m/s2.

Vid försöken erhölls medelvärdet 1,80 m/s2 dvs klart över minimikravet.

Mätningen av dragstångskraften visade att lastbilen bromsar med mellan 0

och 4 kN mer än släpvagnen när båda har samma system (WA).

Lastbilens totala bromskraft är då maximalt l6,4x1,8+4 = 33,52 kN.

Den totala bromskraften i fallet WA/WASL är 38,57xl,27 = 48,98 kN.

Om lastbilen ger 33,52 kN bidrar släpvagnen med 15,46 kN vilket mot-

svarar en egenretardation av 0,70 m/sz. För att ge släpvagnen retarda-

tionen l,27 m/s7- krävs en' tryckkraft i dragstången på 12,7 kN vilket

ligger inom variationsområdet för faktiskt uppmätta krafter.

Effekten av användning av släpvagn med "Select low" (kombination

WA/WASL) kan anges i form av bromssträckeförlängning från 50 km/h

resp 70 km/h på det aktuella split-friction underlaget.

Från 50 km/h jämfört med WA/WA = 22 m

Från 50 km/h jämfört med WA/N = 34 m

Från 70 km/h jämfört med WA/WA = 42 m

Från 70 km/h jämfört med WA/N = 67 m

VTI



12

5 BROMSPROV MED ÖVERGÅNG FRÅN LÅG TILL

HÖG FRIKTION

5 . 1 Syfte

Framtagande av kompletterande data rörande tiden för anpassning av

bromskraften från dåliga till goda friktionsförhållanden för ett helt elekt-

roniskt reglerat ABS (WABCO) och ett ABS med delvis pneumatisk regler-

funktion Girling GX.

5.2 Provprogram

Provprogrammet omfattade sammanlagt 15 bromsprov med övergång från

låg till hög friktion. Proven utfördes växelvis med de båda ABS-varian-

terna. Därutöver gjordes två prov med normalbroms inne på högfriktions-

banan samt ett prov med ett tredje system (Bosch). Vidare utfördes

laboratorieprov avseende förlusttiden vid bromsansättning med normal

broms.

5.3 Provens utförande

Proven utfördes med lastbilen dellastad (16,4 ton) och släpvagnen fullt

lastad (22,17 ton). Endast släpvagnen bromsades vilket skedde med hjälp

av släpvagnsbromsreglaget till ett manövertryck av ca 700 kPa. Broms-

V ansättningen gjordes på isbanan ca 50 m innan övergången till högfrik-

tionsbanan. Hastigheten anpassades så att hastigheten vid övergången blev

ca 50 km/h i enlighet med ECEs ABS-regler. Registrering av mätdata

startades av en triggkabel 70 m före högfriktionsbanan. Primära mätdata

var retardation, dragstångskraft och hastighet vilka registrerades som

funktion av tiden. Stoppunktens läge mättes manuellt.

VTI
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5.4 Resultat

Tiden (Tr sek) för retardationsändring definierades som tiden för begyn-

nande ändring av retardations- resp dragstângskraften till dess 75% av

slutvärdet uppnåtts. Utvärderingen gjordes manuellt från plottade kurvor.

Följande resultat erhölls:

ABS Tr Tr Tr Antal
Medel Max Min prov

WABCO 1,30 1,50 1,10 5

GIRLING 1,80 1,80 1,80 3

BOSCi-I 1,20 - - l

NORMAL 0,60 0,60 0,60 2

Den utnyttjade friktionen på isbanan var ca 0,065 och på högfriktions-

banan ca 0,35. Det sistnämnda värdet motsvarar inte den tillgängliga frik-

tionen som var ca 0,7 berodde på att bromsarna inte gav godkänd broms-

effekt. Orsaken till detta visade sig bero på att de automatiska broms-

hävarmarna inte höll justeringen av slaglängden för bromscylindrarna

inom acceptabla gränser. När detta upptäckts justerades slaget manuellt.

Eftersom syftet med provet är att fastställa tiden för ändring av trycket

från lågt till högt tryck snarare än till en viss retardation har provnings-

resultaten ändå bedömts vara användbara eftersom isfriktionen var

mycket låg. Även om tryckändringen inte mättes har den säkert varit

minst 500 kPa.

5.5 Resultatanalys

Resultaten visar att Girlingsystemets pneumatiska reglering ger ca 0,5

sek längre retardationsändringstid än de helt elektroniska WABCO och

Bosch-systemen. Normalsystemets tid på 0,6 sek som är 0,6 - 1,2 sek

kortare än ABS-tiderna förklaras delvis av att full bromsansättning i detta

fall skedde med alla hjul på lâgfriktion. Tiden för övergångsbromsningen

innefattar således teoretiskt endast den tid det tar för bakaxeln att nå

VTI
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fram till högfriktionsytan sedan framhjulen passerat gränsen. Med axel-

avstândet 6,4 m och hastigheten 50 km/h (13,9 m/s) blir denna tid 0,46

sek. En optimaltid för det aktuella släpfordonet är således ca 0,5 sek. Med

ABS börjar den slutliga broimskraftökningen först när bakaxeln kommer

till högfriktionsytan. Tiden för denna tryckökning får vara ca 0,6 sek.

Optimaltid för ABS blir då ca 1,1 sek. Författaren har tidigare föreslagit

ett maxvärde på Tr på 1,5 sek. Detta uppfylles av WÄBCO- och Bosch-

systemen men inte av Girlingsystemet på det aktuella försöksfordonet.

VTI
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6 BROMSPROV PÅ RAK KURS FRÅN 60 - 70 KM/H MED

TOM SLÄPVAGN OCH FULLASTAD BIL MED OCH UTAN

LASTANPASSAT BROMSTRYCK TILL SLÄPVAGNEN

6. l Syfte

Studie av betydelsen med avseende på stabilitet och bromsförmåga av

lastanpassat bromstryck på tom släpvagn med ABS och stor relativ vikt-

skillnad mellan lastat och olastat tillstånd.

6.2 Provningsprogram

Provningsprogrammet omfattade 6 bromsprov från 62-65 km/h varav 3

med 100 96 utstyrt manövertryck (750 kPa) och 3 med 30 % av detta.

Försöken utfördes enligt följande schema: 100, 30, 30, 100, 100, 30 96.

6.3 Provens utförande

WABCOS normala ABS användes på såväl bil som släpvagn. Kombinationen

bromsades med full bromsansättning från högsta uppnåelig hastighet på

tillgänglig accelerationssträcka. Vid proven registrerades utgångshastig-

het, bromstid och bromssträcka med .Leitz Correvit L Digital på grund av

tekniska problem med den mer omfattande mätutrustningen. Försöks-

kombinationen under prov visas i Figur 6.1.
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Figur 6.1 Försökskombinationen under bromsprov på rak kurs från
60-70 km/h
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6.4 Resultat

Medelvärdet på medelretardationerna med avseende på tid (aT) resp väg

'(as) redovisas i nedanstående tabell.

Manövertryck _ aT m/32 as m/s2
till släp (%)

Medel Max Min Medel Max Min

100 0,63 0,72 0,54L 0,66 0,77 0,57

30 0,64 0,73 0,60 0,68 0,72 0,64

I fallet med 100% manövertryck erhölls vid de två sista proven hjullåsning

på ett tidigt stadium som sedan kvarstod till stopp. Trots detta erhölls

inga påtagliga vikningstendenser hos släpvagnen. Vid 30% manövertryck

fungerade ABS utan anmärkning dvs endast korta hjullåsningar som upp-

träder vid relativt låg hastighet.

Vid den första bromsningen med 100% manövertryck erhölls en total

reglertid på cirka 24 sek. Den längsta reglertiden med 30% var cirka 33

sek.

6.5 Resultatanalys

En normalt förekommande säkerhetsfunktion hos ABS är att systemet

kopplas ur om hjullåsning över en viss tid inträffar trots att ABS reglerat

ned trycket till noll. Fullt bromstryck kopplas då på så länge föraren

håller full pedalansättning. Den kritiska hjullåsningstiden har således

sannolikt överskridits genom en kombination av för stor tryckvariation

och mycket låg friktion vid hög hastighet och låst hjul. ABS-verknings-

graden har dock uppenbarligen varit så låg attden av lastbilen utnyttjade

friktionen varit lägre än vad som erhölls med släpvagnens låsta hjul. Hjul-

låsning med hjälp av fjäderbromsahsättning kan uteslutas på grund av den

korta reglertiden.

Sammanfattningsvis visar proven att bromstrycksanpassningen kan för-

hindra hjullåsning vid ABS-bromsning i hög hastighet under mycket

extrema lågfriktionsförhållanden. Nämnvärda skillnader i bromsförmåga

kunde inte påvisas.
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7 BROMSPROV I KURVA MED 100 M RADIE MED TOMT

SLÃP OCH FULLASTAD BIL MED OCH UTAN

LASTANPASSAT BROMSTRYCK TILL SLÄPVAGNEN

7.1 Syfte

Studie av betydelsen med avseende på stabilitet, styr- och bromsförmåga

av lastanpassat bromstryck på tom släpvagn med ABS och stor relativ

viktskillnad mellan lastat och olastat tillstånd.

7.2 Provprogram

-- Proven utfördes med WABCO ABS i normalutförande på bil och släp. Bilen

var fullt lastad och släpet tomt utan sido- och baklämmar. Provnings-

programmet omfattade sammanlagt 9 bromsprov från hastigheter mellan

29 och 32,5 km/h varav 4 med 100% utstyrt manövertrka (750 kPa) och. 5

med 30% av detta. Försöken' utfördes enligt följande schema: 30, 30, 100,

100, 30, 100, 30, 100, 30 %.

7.3 Provens utförande

Proven utfördes i en konutmärkt bana i enlighet med förslag i VTI

RAPPORT 311, se Figur '7.1. Vid provet bestäms först den maximala

kurvhastigheten utan bromsning varefter ABS bromsning görs från minst

80% av denna hastighet. Bromsningen påbörjas tidigast 1,5 m innan last-

bilens framaxel passerar den raka ingångskorridorens slut. Genom succes-

siv ökning av hastigheten fastställdes maximalt möjlig ingångshastighet

utan att bangränserna överskreds. Vid proven registrerades utgångs-

hastighet, bromstid och bromssträcka med Leitz Correvit L Digital på

grund av tekniska problem med den mer omfattande mätutrustningen.

Friktionen på isbanan höjdes någotimed hjälp av VTIs dubbdäcksvält.

VTI
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Fordonsbredd + 1,5 m

 

Bromsansättning  

 

C D

_.M 1_-

Fordonsbredd + 0,5 m

  

Figur 7.1 Bana, för kurvbromsprov på is.

7.4 . Resultat

Kurvproven gav likvärdiga resultat både i fråga om maximal ingångs-

hastighet som blev cirka 30 km/h och medelretardation där medelvärdet

för as blev 0,57 m/s2 och för aT 0,57 reSp 0,58 m/s2 för 100% resp 30%

manövertryck.

Maximal kurvhastighet utan bromsning var ca 37 km/h. 30 km/h är 81% av

denna hastighet varför även grundkravet var uppfyllt.
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7.5 Resultatanalys

I motsats till höghastighetsproven på rak kurs gav _bromstrycksanpass-

ningen inte någon påvisbar prestandaökning ifråga om stabilitet och inte

heller ifråga om styrbarhet och bromsförmâga. Friktionsnivån var lika låg

varför endast skillnaden i hastighet ger någon förklaring. Vid låg fart låser

sig hjulen snabbare men återtar framför allt rätt hastighet snabbare vilket

gör att risken för att felsäkerhetssystemet skall träda i funktion blir

mindre.

1
l

 

F'gur 7.2 F0rd0nskombinationen vid kurvbromsprov på is
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8 KONTROLL AV VILLKOR FÖR FJÄDERBROMS-

ANSÄTTNING PÅ SLÃPVAGN

8. 1 Syfte

Funktionsprovning av fjäderbromsinstallation i enlighet med av ECE-

arbetsgruppen för släpvagnsfrägor GRRF-AGTB utarbetade riktlinjer.

Speciell kontroll av att ABS-bromsning ger inte fjäderbromstillslag.

8.2 Provprogram och. utförande

Fjäderbromsinstallationen fannspå släpvagnens båda axlar med en Bendix-

ventil pä bakaxeln och en av den norska motortillbehörsfirman Motor 0

Rekvisita (Mo Rek) framtagen ventil. Ventilernas syfte var att förskjuta

fjäderbromsarnas tillslag till en lägre matartrycknivå än normalt för att

möjliggöra långa ABS-bromsningar.

Systemet provades dynamiskt i samband med de i det föregående redo-

visade proven.Dessutom utfördes statiska på varandra följande bromsan-

sättningar tills trycket sjunkit så mycket att tillslag av fjäderbromsarna

erhöllls.

8.3 Resultat

Proven visade att systemet fungerade som avsett. ABS-bromstider upp till

33 sek provades utan fjäderbromstillslag. De statiska mätningarna visade

att tillslagstrycket på Bendixventilen låg på 60 kPa och för Mo Rek-

ventilen vid 220 kPa, dvs i enlighet med tillverkarens specifikationer.

8.4 Resultatanalys

Resultaten bedöms som tillfredsställande och ger anledning till fortsatt

rekommendation av denna typ av installation som även provades med gott

resultat på en dispenskombination av typ dubbel.
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