
 

  

    

S. mm. SB

 

 

  

 

Umeå ocaåmmamåaå =E <._._

__m Zoamåa

mas Ä» 5 93.35 ämääåmä 353335?

25532? ååå %& mm | &

 

Z.. __mo . __mmN

 

 
 

  munen _mås.
Sä





VTI särtryck

Nr 180 ' 1992

Däckprovningsanläggning vid VTI

Olle Nordström

Särtryck ur Svenska Mekanisters Riksförening:

Makan/sten 1990:4, sid. 28 37

4!»
  ?Väg;ochDafik-

'Instltutet



Samhall Kllmland Grafiska, Llnköplng 1992



Däckprovningsanläggning vid VTI
Olle Nordström, Statens Väg- och Trafikinstitut, VTI

Bakgrund
Våren 1989 togs en vid VTI konstruerad
däckprovningsanläggning i drift i sam-
band med studier av väggrepp på is för
vinterdäck till personbilar med och utan
dubbar på uppdrag av vägverket och tra-
fiksäkerhetsverket. Anläggningen möjlig-
gör uppmätning av styr- och bromskrafter
hos såväl lastbilsdäck som personbilsdäck
under noggrannt kontrollerade former,
speciellt på isbelagd vägbana.
Exempel på användningsområden för

anläggningen är

forskning rörande vägfordons styrning
och bromsning

- konsumentupplysning om däckegen-
skaper
framtagande av kravspecifikationer
vid funktionell provning av speciellt
vinterdäck på is
rutinmässig provning av däck och
däckdubbar
utprovning av nya däckkonstruktioner
utprovning av nya däckdubbar och
andra slirskydd

Provanläggningen
Anläggningen består av ett stationärt
mätstativ med vridbart mäthjuldon för
hjullaster upp till 10 ton samt en rörlig
vägbanebalk av stål, 55 m lång och 0.6 m
bred med hjulförsedda sidoflänsar. Bal-
ken framförs längs en cirka 130 m lång
stålrälbana. Mätstativets fundament in-
nehåller ett rullställ som stöder den rörli-
ga balken när den passerar under mäthju-
let. Mätning sker endast i en rörelserikt-
ning.
Vägbanebalken är i sin ena ände via en

stållina förbunden med det elmotordriv-
na linfriktionsspel som används i VTI:s
krockanläggning. Härigenom erhålles den
för acceleration och hastighetshållning
under mätningen erforderliga drivkraf-
ten.

Fig ]. Mätrl'ggför lastbz/sh/u/

 
Som alternativ till krockanläggningens

drivmotor har under årets mätningar en
lastbil kopplats till linan. Denna drivan-
ordning har fungerat tillfredsställande för
prov i 30 km/h. och har visat sig vara
mindre personalkrävande, samtidigt som
proven kunnat drivas oberoende av verk
samheten på krockanläggningen. En sepa-
rat stationär drivmotor kommer dock att
installeras senare.
För att återföra balken till utgångsläget

finns ett särskilt elmotordrivet linspel
med motorn placerad i ett maskinhus vid
den banände där balken startar.
Anläggningen omfattar vidare två kyl

system, ett för snabb isläggning på balken
och ett för reglering av lufttemperaturen.
Kylmaskinerna är placerade i ett särskilt
maskinhus vid sidan om banan.

lsläggning på balken sker när denna be-
finner sig i startänden på rälbanan. Bal
ken star då rakt över ett rör med dysor
som är lika långt som balken. Genom des-
sa dysor sprutas en kylvätska bestående
av hälften glykol och hälften vatten mot
balkens undersida. Kylvätskan fångas se
dan upp av en ränna som omger röret och
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tätar mot balken. Därifrån återförs den
med självfall till en tank i kylmaskinhu
set.

För isläggningen erforderligt vatten till-
förs successivt från en batteridriven vagn
som rullar med vägbalkens kanter som
räls. Vagnen som lägger ut vatten endast i
ena körriktningen vänder automatiskt
och antalet körcykler är programmerbart.
Under mätning hissas vagnen upp i ett

hus vid kylrännans mitt. Balken är i is-
läggningsposition omgiven av en isolerad
tunnel och mätstativet står i ett likadeles
isolerat hus. Dessa isolerade utrymmen
temperaturegleras med hjälp av kylvätska
i kamflänsrör.

Is som repats vid dubbdäcksprov kan
inom vissa gränser förnyas genom att ett
nytt isskikt läggs ovanpå. Smältning av
isen och bortsugning av smältvattnet följt
av ny isläggning är en annan använd me-
tod. En ishyvel med utsug är under till-
verkning som ytterligare ett alternativ.
Vid prov passerar vägbanebalken mät

stativhuset och förs ut i en oisolerad tun-
nel som täcker resten av stålrälbanan.
Balken bromsas av tryckluftsbromsar
vars belägg verkar på balkens sidoflänsar.
Dessa bromsar är inrymda i ett särskilt
bromshus ungefär mitt på den oisolerade
tunneln.

Mätdonet, som är av piezoelektrisk typ
och tillverkat av Kistler, mäter krafter
och moment i tre riktningar och har ett
mätområde från 10 N till 100000 N.
Hjulbelastning och avdriftsvinkel regleras
med servohydraulik. Bromsningen är
tryckluftmanövrerad med hydraulisk
kraftöverföring till separata skivbromsar
för personbils- och lastbilshjul. De båda
hjultyperna monteras också på olika nav.
Personbilshjulen kan förskjutas i sidled så
att tre olika hjulspår kan utnyttjas på
samma isbana. Cambervinkeln ställs tills
vidare in manuellt med mekaniska ställ-
don.

Mätsignalerna från mätdonet går till en
förstärkarenhet i mätstativhuset där även
digitalisering och lagring av primärdata i
en bulfertdator sker. Data överföres se-
dan till en persondator i intilliggande
manöverrum för vidare bearbetning och
utskrift i tabell och diagramform.

Mätmetodik

Vid studier av däcks friktionsegenskaper
på is har följande provningsförfarande
använts:
Vid bromsfriktionsprov körs däcket

först i låg hastighet (0,5 m/s) vid aktuellt
provningsvärde på hjullast och ringtryck.
Detta för mätning av hjulets rullnings-
omkrets, vilket behövs för slipberäkning-
en. Därefter accelereras provbanan till
önskad hastighet, och vid en förutbe
stämd punkt på banan ansätts hjulbrom-
sen med en förinställd tryckhöjningshas-
tighet som ger hjullåsning efter ca 0,5 sek.
Hjullåsningen bibehålls sedan under res-
ten av provförloppet (ca 2 sek). Två såda-
na bromsprov körs efter varandra i sam-
ma spår. Detta även med dubbdäck.
Medelvärdet av dessa två körningar kan
anses motsvara den bromsfriktion som
uppnås med en bil där framhjul och bak-
hjul går i samma spår.

Sidfriktionsproven utförs på likartat
sätt, men med den skillnaden att däckets
rullningsomkrets inte behöver mätas, och
att istället för bromsansättning hela hjul
upphängningen med mäthjulet vrids från
0 200. Avdriftsvinkeln 5o uppnås efter 1
sek, och 20o efter ytterligare 1 sek. Den
lägre vridhastigheten i början motiveras
av att sidkraften ändras mest i vinkelom-
rådet 0 5o vid körning på is, och att
kraftuppbyggnaden tar en viss tid. Lik
som i bromsningsfallet görs två körningar
i samma spår, vilket motsvarar förhållan-
dena för fram- resp bakhjul hos en bil vid
små avdriftsvinklar.

Några resultat
Resultat från prov med dubbdäck visas i
figur 4.

Typiska medelvärden vid rullande hjul
på ren slät is och istemperaturer mellan
5°C och 8°C på ren slät is är för de

hittills provade personbilsdäcken 0,21
0,25 vid 30 km/h. Skillnaden mellan dub-
bade och odubbade däck har under dessa
förhållanden varit obetydlig.
Då isen är förorenad av snö eller is-

pulver sjunker friktionen, och då mycket
mer för de odubbade däcken än för de
dubbade. Vid låst hjul sjönk friktionen



för odubbade däck till mellan 0,11 och
0,14, och för nya dubbade däck till mellan
0,18 och 0,19.
På våt is sjönk ett odubbat vinterdäcks

maximifriktion vid rullande hjul till 0,1 1,
medan motsvarande dubbade däck hade
friktionen 0,20. Vid låst hjul var frik-
tionen 0,10 för det odubbade däcket, och
0,17 för det dubbade.

Beträffande sidfriktionen uppnåddes
maximum vid cirka 5° avdriftsvinkel, och
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motsvarande värdet för maximal broms-
friktion for rullande hjul. Friktionen vid
20° avdriftsvinkel motsvarade bromsfrik-
tionen vid låst hjul.
Vid prov med lastbilsdäck på is med

temperaturen 5°C har friktionsvärden
ned till 0,04 uppmätts med låst hjul. Det-
ta vid hjullaster mellan 2,5 och 8 ton,
samtidigt som maximalvärden innan lås-
ning i närheten av 0,2 har erhållits.
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Flg 4. Exempel på mätresultat anseende broms och sz'clfrz'ktion på 15. Dubbdäck [85/70 R14,
hjul/ast 35 0 kg, rmgtryek 220 kPa, lstemperatur 5°C, däck- och lufttemperatur 0° C. hastighet 30
kin/h.

 

Maximal provningshastighet
Hjulbelastning
Bromskraft
Avdriftsvinkel
Cambervinkel
Avdriftsvinkelhastighet
Maximal hjuldimension
Temperaturreglerområde
Reglernoggrannhet
lsläggningskapacitet
Mättid vid max. hastighet 

10 m/s
0 100 kN
0 70 kN
+90o till 20°
i 10°
0 30°/s
12.00 24 (Diam. cirka 1,3 m)
+25° 20°C
i0,5°C
5 mm på 30 min vid 10°C
ca 4 sek  
 

Flg 5. Provanläggnmgens a'ata










