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REFERAT

Undersökningen har på uppdrag av statens trafiksäkerhetsråd

utförts av statens väginstitut i samarbete med trafiksäkerhets-

rådets trafikmedicinska laboratorium. Den omfattar två studier,

den ena av på olika sätt uppkomna bromsdefekter och den andra

av osymmetrisk bromskraftfördelnings inverkan på personbilars

kursstabilitet och manöveregenskaper under bromsning.

Bromsdefektundersökningen avsåg förändring i bromsverkan på

grund av fastlåst hjulcylinderkolv, vattenbegjutna, bromsvätske-

begjutna samt transmissionsoljebegjutna bromsbelägg. Proven

utfördes på rullbromsprovare med fordonsmonterade bromsar.

Provade bromstyper var skivbromsar, duo-servobromsar, duplex-

bromsar samt simplexbromsar på fyra i Sverige vanliga bilfabri-

kat. Resultaten visadeatt avsevärda förändringar i form av

minskad eller ökad bromsverkan kan uppstå.

Undersökningen avseende kursstabilitet och manövrerbarhet vid

osymmetrisk bromskraftfördelning utfördes med fyra i Sverige

vanliga fordonsfabrikat med sinsemellan olika viktfördelning

på torr asfaltbana från 80 km/h. Fordonen bromsades med auto-

matisk bromsutrustning och framfördes med 1 låst ratt, 2 styr-

korrektion från förare samt 3 styrkorrektion med styrautomat.

Resultaten visadeatt osymmetrisk bromsverkan kan ge kurs-

avvikelser av en storlek som bedöms som trafikfarlig trots för-

sök till styrkorrektion. Osymmetrisk bromsverkan fram gav störst

effekt men elasticitet i bakaxelupphängningen på ett av fordo-

nen gav också upphov till besvärande styreffekt. Resultaten an-

tydde även att en framtung bil påverkas mindre än en baktung.



ABSTRACT

The investigation sponsored by the National Swedish Traffic

Safety Council, was carried out by the National Swedish Road

Research Institute in cooperation with the Laboratory for Traffic

Medicine of the Traffic Safety COuncil. It consists of two

studies, one concerning brake defects and one concerning the

effect of asymmetric brake force distribution on straight

line running stability and handling during braking.

The brake defect investigation concerned change in brake

efficiency due to locked wheel brake cylinders and water, brake

fluid or transmission oil contaminated brake linings. The tests

were carried out on a large diameter roller type brake tester.

The brakes were mounted on vehicles. Tested brake types were

disc brakes and duo servo duplex and simplex drum brakes on

four in Sweden frequent car makes. The results showed that

considerable changes in brake efficiency both upwards and down-

wards can occur.

The investigation concerning the effects of asymmetric brake

force distribution was carried out with four cars with diffe-

rent weight distribution. The tests were straight line braking

tests on dry asphalt from 80 km/h. The vehicles were braked

with an automatic braking device. Thetests*were performed with

locked handwheel, steering correction from the driver and

steering correction by anautomatic steering device. The results

showed that asymmetric brake force distribution can give

course deviations in spite of the drivers corrective efforts

which are judged as a traffic hazard. Front wheel brake asym-

metry gave the largest effects in combination with high load

on the rear wheels. Steering effects from the rear axle due to

elasticities in the suspension also turned out to be a potential

hazard.



FÖRORD

Föreliggande undersökning har utförts vid statens väginstitut

i samverkan med statens trafiksäkerhetsråds trafikmedicinska

laboratorium på uppdrag av statens trafiksäkerhetsråd.

Undersökningen har genomförts under ledning av överingenjör

Olle Nordström. För försökens utförande, resultatbearbetning

och utarbetande av denna rapport har civilingenjör Magnus Roland

varit närmast ansvarig. Det vid försöken använda automatiska

styrsystemet har utvecklats främst av 1:e forskningsingenjören

Hans Runqvist. Medverkande från trafiksäkerhetsrådets trafik-

medicinska laboratorium vid planläggning och diskussion av

försöksresultat har främst varit doktor Bertil Aldman, ingenjör

Lennart Thorngren och ingenjör Sune Larsson.

För fältförsöken har genom vänligt tillmötesgående från Bromma

flygplats, en av flygplatsens tvärbanor kunnat disponeras.



SAMMANFATTNING

Undersökningen har på uppdrag av statens trafiksäkerhetsråd

utförts av statens väginstitut i samarbete med trafiksäkerhets-

rådets trafikmedicinska laboratorium.

Bakgrund till undersökningen är att man vid undersökning av

olycksfordon funnit att defekta bromssystem var vanligast före-

kommande fel. Syftet är att belysa vilka förändringar i broms-

verkan som vanliga bromsdefekter kan ge på olika bromstyper på

i Sverige vanligt förekommande bilar samt vilken inverkan osym-

metrisk bromskraft har på dessa fordons kursstabilitet och

manövrerbarhet under bromsning. Undersökningen omfattar två

delstudier.

l. Förändrad bromsverkan orsakad av bromsdefekter

2. Inverkan av osymmetrisk bromsverkan på personbilars kurs-

stabilitet och manövrerbarhet

Förändrad bromsverkan orsakad av bromsdefekter

Studien omfattar förändring i bromsverkan på grund av 1 fastlåst

hjulcylinderkolv, 2 vattenbegjutna, 3 bromsvätskebegjutna samt

4 transmissionsoljebegjutna bromsbelägg. Provade bromstyper var

1 skivbromsar, 2 duoservobromsar, 3 duplexbromsar samt 4 simplex-

bromsar på sju olika varianter av fyra i Sverige vanliga bil-

fabrikat.

Proven utfördes på rullbromsProvare med fordonsmonterade brom-

sar. Provhastigheter var 50, 80 och 100 km/h. Bromsoljetryck

motsvarande fordonsretardation 2.5, 3.8 och 5.0 m/sz. Proven

med fastlåsta bromscylinderkolvar gav följande medeltal för

minskad bromsverkan. Med kolv till primär back ur funktion:

Duoservobroms 90%, simplexbroms 70%, skivbroms 40%, duplex-

broms 45%. Med kolv till sekundär back ur funktion: Duoservo-

broms 5%, simplexbroms 30%.

Proven med vattenbegjutning visade att stor skillnad i vatten-

känslighet föreligger mellan olika utföranden av en och samma

bromstyp. Totalt bortfall av bromsverkan erhölls på en simplex-

broms och en duoservobroms. Medelvärden för bromskraftnedsätt-

ning: Duoservobroms cirka 90%, simplex- och duplexbroms 65-70%.

För en skivbroms erhölls mycket kraftig förstärkning av bromsver-

kan medan den andra påverkades obetydligt. Smala belägg och drä-

neringsspår synes fördelaktigast. Friktionsmaterialet är troli-

gen också en betydelsefull faktor.



Bromsvätskebegjutning av bromsbelägg gav såväl ökning som minsk-

ning av bromsverkan för samtliga bromstyper. Friktionsmaterialet

snarare än bromstypen bedöms ha avgörande betydelse. Förändrin-

garna kunde bli mycket stora även för små vätskemängder.

Transmissionsolja gav i större utsträckning än bromsvätska

nedsatt bromsverkan, men även ökning erhölls. Materialet i

beläggen och inte bromstypen bedömsavgöra resultatet. Maximala

sättningar på mellan 80 och 90% erhölls för samtliga bromstyper.

Inom de studerade intervallen för respektive storhet erhölls

ingen inverkan av hastighet eller bromsoljetryck.

Inverkan av osymmetrisk bromsverkan på personbilars kursstabi-

litet och manövrerbarhet

 

Studien utfördes med fyra fordon av i Sverige vanliga biltyper,

en framtung, två med jämn viktfördelning och en baktung. For-

donens vikter vid proven motsvarade halvlastat tillstånd och

låg mellan 1000 och 1400 kg. Proven utfördes på torr asfalt-

bana från 80 km/h med en retardationsnivå på cirka 4 m/s2.

Fordonet bromsades med automatisk bromsutrustning och fram-

fördes med låst ratt, styrkorrektion av förare samt med styr-

automat längs en strömförande kabel. Bromskraftnedsättning

på cirka 90% och cirka 60% på ett framhjul respektive bakhjul

studerades.

Proven med låst ratt indikerade att man får en kursavvikelse

i sidled som är direkt pr0portionell mot den osymmetriska broms-

kraften. Sidavvikelsen blev betydligt större vid nedsatt broms-

kraft på framhjul än på bakhjul. Sidavvikelser på upp till cirka

0.7 m efter en sekund och 2.5 m efter två sekunder erhölls.

Den baktunga någotöverstyrda bilen gav största sidavvikelse

vid en given bromskraftosymmetri. Detta resultat stöds kvali-

tativt av en teoretisk analys.

Ensidigt onormal elasticitet i bakaxelupphängningen på en av

provbilarna gav styreffekter av samma eller större storlek

än den som erhölls på grund av den osymmetriska bromskraften

på bakhjulen. Defekter av detta slag bör därförbeaktas i lika

hög grad som bromsdefekter.



Vid proven med styrkorrektion av förare i beredskapstillstånd

erhölls en maximal sidavvikelse på drygt en meter för den

känsligaste bilen med kraftig osymmetri fram. Minsta sidavvia

kelser erhölls med den framtunga bilen där alla prov gav värden

mindre än 0.2 meter.

Betydelsen ur säkerhetssynpunkt av en viss bromskraftosymmetri

är teoretiskt beroende av fordonskonstruktionen och proven

bekräftar således detta-

Bromskraftosymmetri på framhjulen visade sig även med förar-

korrektion ge större sidavvikelse än osymmetri på bakhjulen.

Proven med fordonet med snedställning av bakaxeln vid bromsning

gav resultat som tyder på att denna styreffekt är likvärdig med

den som erhölls av kraftig bromskraftosymmetri på frambromsarna.

Ett entydigt samband har erhållits mellan föraraktivitet i

form av likriktat tidsmedelvärde för rattutslaget under de två

första sekundernas bromsning och styruppgiftens Svårighetsgrad

(mått som sidavvikeLse från ursprunglig kurs. Svårare styruppgift

ger ökad föraraktivitet.

Uppmätta kombinationer av rattvinkelhastighet och rattmoment

jämförda med maximala prestationer för kvinnor enligt en ameri-

kansk undersökning av Eaton och Dittmeyer 1970 visar att de maxi-

mala föraraktiviteter som erhållits-vid proven överskrider dessa

gränsprestationer.

Proven med styrautomat vilken ansågs utgöra en förare med

konstanta egenskaper gav i samtliga fall sidavvikelser under

0.2 meter. Rattutslagets medelvärden överensstämmer både med

avseende på tendens och storleksordning med de som erhållits

med manuell styrning vilket tyder på att förarnas prestations-

förmåga inte heller varierat nämnvärt.



SUMMARY

The investigation sponsored by the National Swedish Safety

Council, was carried out by the National Swedish Road Research

Institute in cooperation with the Laboratory for Traffic

Medicine of the Traffic Safety Council. The background for the

investigation is that investigations of vehicles in accidents

have shown that brake defects were the most common defects.

The purpose of the investigation is to clarify what amount

of change in brake efficiency that can be eXpected from common

brake defects on different types of brakes on frequently used

cars in Sweden and what effect asymmetric brake force has

on the directional stability and handling during braking

for these vehicles. The investigation consists of two part

studies:

l. Change in brake efficiency due to brake defects.

2. The effect of asymmetric brake force on directional

stability and handling for passenger cars.

Change in brake efficiency due to brake defects

The investigation comprises change in brake efficiency due

to locked wheel brake cylinder pistons and brake lining

contamination from water, brake fluid and transmission oil.

Tested brake types were disc brakes, duo-servo brakes,

duplex brakes and simplex brakes on seven different car

models representing four common car makes on the Swedish

market.

The test were carried out on a roller type brake tester with

the brakes mounted on the cars. Test speeds were 50, 80 and

100 km/h. The brake line pressure corresponded to a vehicle

decelerationmxf2.5, 3.8 and 5.0 m/sz.

The tests with locked brake cylinder pistons gave the follo-

wing mean values of reduced braking efficiency. With locked

piston on primary brake shoe: Duo-servo brake 90%, simplex

brake 70%, disc brake 40%, duplex brake 45%. With locked

pistOn on secondary brake shoe: Duo-Servo brake 5%, simplex

brake 30%. The tests with water contamination showed that



great differences in water sensitivity exist between diffe-

rent designs of one principal type of brake. Total loss

of brake force was found for one design of simplex brake

and one design of duo-servo brake. Mean values for measured

reductions in brake efficiency: Duo-servo brake approx. 90%,

simplex and duplex brakes 65-70%. A considerable increase

in brake efficiency was found on one of the disc brakes while

the other was very little affected. Narrow brake linings and

drainage slots seem to.be favourable designfeatures. The

friction lining material is probably also a very important

factor.

Brake linings contaminated by brake fluid gave increases as

well as reductions of the brake efficiency for all brake

types. The friction material in the linings rather than the

type of brake seems to be the decisive factor. Very large

changes were found also for very small amounts of brake

fluid.

Transmission oil resulted in reduced brake efficiency to a

greater extent than in the case of brake fluid, but also

here increases were found. The friction material in the

linings and not the brake type is believed to be the important

factor. Reductions in brake efficiency between 80 and 90%

were found for all the investigated brakes. No influence

of speed and brake lining pressure was found for the range

of values that was investigated.

Effect of Hasymmetric brake force on directional stability

and handling for passenger cars

 

The investigation was carried out with four vehicles. These

were cars of makes commonly used in Sweden, one front heavy,

two with even weight distribution and one rear engined. The

weights of the vehicles at the tests corresponded half laden

conditions and were between 1000 and 1400 kg. The tests

were carried out on a dry asphalt runway from a speed of

80 km/h at a deceleration level of approximately 4 m/sz.

The vehicles were braked by means of an automatic braking

device and were tested with locked steering wheel, steering



correction made by a driver and steering correction made by an

automatic steering device which guided the vehicle along

an electric cable. Brake force reductions of approximately

90% and 60% on one front Wheel and one rear wheel were used

in the tests.

The results from the locked steering wheel tests indicated

a lateral course deviation directly pr0portional to the

asymmetric brake force. The lateral deviation was conside-

rably greater when the brake force reduction was made on a

front wheel than on a rear wheel. Lateral deViations up to

047 m after one second and 2.5 m after two seconds were

achieved. It was found theorethically and from the tests that

the rearengined somewhat oversteered car gave the largest

lateral deviations for a given brake asymmetry.

Too large elasticity on one side of the rear axle suspension

on one of the test cars gave a steering effect of the same

magnitude that was achieved from the asymmetric braking

force at the rear wheels. Defects of this kind should there-

fore be taken into consideration just as much as the brake

defects.

The tests with steering correction by an alerted driver

gave a maximum lateral deviation of about one metre for

the most sensitive car with large brake asymmetry on the

front wheels. The smallest lateral deviations were achieved

with the front heavy vehicle where all tests gave values

below 0.2 m.

The importance of a certain brake force asymmetry from sa-

fety point of view is theorethically depending on the vehicle

design and the test results thus confirm this theory.

Brake force asymmetry on the front wheels turned out to give

larger lateral deviations than brake asymmetry on the rear

wheels also in the case with steering correction by a driver.

The driver correction tests with the vehicle with steer

angle on the rear axle during braking gave results that

indicate that this steering effect is equal to the one
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achieved from large brake asymmetry on the front brakes.

A consistent relationship was found between driver activity

characterized by the rectified mean value of the steering

angle during the first two seconds of braking and the

severity of the steering task measured as lateral deviation

from the initial course. Increasing severity of the steering

task induces an increased driver activity. Measured combina-

tions of steering wheel angle velocity and steering wheel

torque compared to limits of performance for women according

to an american investigation by Eaton and Dittmeyer 1970

show that the maximum driver ;activities. achieved during the

tests exceed these performance limits.

The tests with the automatic steering device which was re-

garded as a driver with constant performance Characteristics

resulted in lateral deviations less than 0.2 m in all cases.

The mean values of the steering wheel angle were in agree-

ment with the corresponding results obtained by the human

drivers both with respect to order of magnitude as with

respect to correlation to the lateral deviation. This could

indicate that the skill of the drivers did not change signi-

ficantly during the test.
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BAKGRUND

Statens trafiksäkerhetsråds haverikommission har vid sina

undersökningar av trafikolyckor kunnat konstatera att defekta

bromssystem är den vanligast förekommande typen av fel på de

undersökta olycksfordonen. Typiska bromsdefekter är av broms-

vätska förorenade bromsbelägg, samt fastkorroderade hjulcylin-

derkolvar. Dessa fel medför förändrad bromsverkan i den drab-

bade bromsen. Hur stor denna förändring kan bli på olika broms-

typer och inverkan av denna förändring på i Sverige vanliga

biltypers kursstabilitet och manövrerbarhet är dock veterligen

tidigare inte närmare undersökt.

Statens trafiksäkerhetsråd har därför ansett det motiverat att

utföra en undersökning med syfte att ge underlag för bedömning

av de svårigheter som olika typer av bromsdefekter kan medföra

vid en inbromsning och därmed i vilken grad felet bidrar till

uppkomsten av en olycka.
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MÅLSÄTTNING

1. Att för några vanliga bromstyper experimentellt fastställa

storleksordningen av den förändring i bromsverkan som kan

erhållas vid fastlåsning av en bromscylinderkolv samt

vid förorening av bromsbeläggen av vatten, transmissions-

olja respektive bromsvätska.

2. Att för några vanliga biltyper experimentellt fastställa

inverkan av asymmetrisk bromskraftfördelning på fordonens

kursstabilitet och manövrerbarhet under bromsning.
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FÖRÄNDRAD BROMSVERKAN ORSAKAD AV BROMSDEFEKTER

Omfattning

 

Undersökningen omfattade laboratorieprov på rullbromsprovare

med sju olika fordon representerande fyra huvudtyper av bromsar

i något varierande utförande. Samtliga 28 bromsar provades i

felfritt tillstånd, med fastlåst hjulcylinderkolv samt med

vattenbegjutna belägg. Hälften av bromsarna provades med broms-

vätskebegjutning och hälften med transmissionsoljebegjutning.

Prov utfördes vid hastigheterna 50, 80 och 100 km/h samt för

tre olika bromsoljetryck utom vidproven med bromsvätska och

transmissionolja där endast hastigheten 80 km/h och det högsta

oljetrycket användes.

Teoretiska förutsättningar

 

Bromsverkan definierad som kvoten mellan bromskraft och broms-

oljetryck är en funktion av friktionen mellan bromsbelägg och

bromstrumma eller bromsskiva,av bromscylinderdiameterncxü1den av

den mekaniska uppbyggnaden betingade självförstärkningen orsakad

av att friktionskraften förstärker den från bromscylinderkolven

pålagda normalkraften.

Vid fastlåsning av en hjulcylinderkolv bortfaller verkan från

det bromsbelägg som påverkas av kolven ifråga. I de fall där ett

bromsbelägg påverkas av flera kolvar reduceras bromsverkan i

proportion till kolvens betydelse.

Vid vätskeföroreningar kan det bildas en mer eller mindre sam-

manhängande vätskefilm eller emulsionsfilm sammansatt av vätska

och slitageprodukter från bromsbeläggen som i värsta fall prak-

tiskt taget eliminerar bromsverkan. Teoretiskt bör breda belägg

med stor anslutningsvinkel vara känsligast.

Belägg med förmåga att suga upp vätskor kan få ökad friktions-

koefficient vilket i kombination med hög självförstärkning kan

resultera i självlåsning som föraren således ej kan häva genom

att släppa bromspedalen.
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Försöksfordon

 

Vid proven undersöktes bromsarna på följande sju begagnade

personbilar

Försöksfordon A Volvo Amazon 1961

-"- B Volvo Amazon 1963

Volkswagen 1200 1961

Volkswagen 1500 1962

Opel Rekord 1963

Opel Rekord 1965

Saab 96 1960

I l..

C
D
'
T
J
D
U
U
O

ProVade bromstyper

 

Följande bromstyper ingick i proven

Skivbromsar (Frambromsar på fordon B ochF)1.

2. Duo-servo bromsar (Fram- och bakbromsar på fordon A)

3. Duplexbromsar (Frambromsar på fordon D, E och G)

4. Simplexbromsar (Fram- och bakbromsar på fordon C samt

bakbromsar på fordon B,D,E,F och G)

Närmare beskrivning av de olika bromstyperna återfinnes i

Appendix A Beskrivning av hjulbromsar för personbilar.

Försöksutrustning

 

BElläEQEâBEQYêEê

Vid försöken användes en av statens väginstitut konstruerad

rullbromsprovare. Principen för bromSprovaren är att bilhjulet

får löpa på en rulle, som av en elektrisk motor drivs med till-

närmelsevis konstant hastighet, varvid vid bromsning av bilhju-

len vridmomentet på rullens axel jämte pedalkraften på bilens

bromspedal eller motsvarande bromsvätsketryck mätes och registre-

ras.

Bromsprovaren är försedd med tre dylika rullar, varigenom vid

användande av två, bromskraften kan mätas samtidigt på en bils

båda framhjul resp bakhjul. Tre rullar används bl a vid dynamisk

kalibrering av Väginstitutets friktionsmätvagnar.
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Rullarna har en ytterdiameter av 1200 mm och en bredd av 425 mm

.för de båda yttre och 700 mm för den i mitten. Mellanrummet

mellan rullarna är 730 resp 225 mm. Rullarnas diameter har valts

så stor som 1200 mm med hänsyn till önskemålet om hög periferi-

hastighet och för att slippa stödrullar, som kan inverka på

mätresultatens noggrannhet. Dessutom används ofta denna diameter

såväl i Europa som i USA, varför jämförelse av försöksresultat

eventuellt kan ske. Rullarnas avstånd och bredd har valts för

att möjliggöra mätning på bilar av helt olika storlek.

Rullarna är monterade på lager på en axel, som drivs av en lik-

strömsmotor på 110 kW över en kuggväxellåda. Drivkraften över-

förs från axeln till rullarna av radiella medbringararmar. Se

8.5.1.

Motorn är transduktorstyrd och har två varvtalsområden vilket

ger rullarna en periferihastighet, som kan varieras mellan

0-57 km/h med ankarreglering och upp till max hastighet 114

km/h med fältreglering.

De bilar vars bromsar skall provas köres upp medhjälp av en

vid bromsprovaren uppförd elektrisk höj- och sänkbar brygga

(fig 8,5.2). En med tryckluft manövrerad skivbroms används för

att hålla rullarna stilla vid på- och avkörning och för att

bromsa rullarna till stopp efter avslutat prov eller i en nöd-

situation.

För mätning av bromskraften, som maximalt får uppgå till 1000 kp,

har den kraftöverförande medbringararmen för varje rulle för-

setts med fyra trådtöjningsgivare kOpplade i full brygga. Radiel-

1a krafter i medbringaren har eliminerats genom att denna är

fäst i rullbanan vid en länkmekanism (figur 8.5.1). Mätvärdena

registreras som funktioner av tiden av tre kanaler i en fler-

kanalig ljusstråleskrivare av fabrikat Honeywell. Övriga

mätstorheter som registreras är pedalkraften, som mäts med

ett på bromspedalen fastsättbart mätdon med fyra trådtöj-

ningsgivare. Vidare mäts hastigheten med en tachometergenerator

på likströmsmotorns axel. En impulsgivare registrerar när rull-

banan gått ett varv.



 

 

Fig 8.5.2 Översiktsbild av rullbromsprovare
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Figur 8.5.3 Hydraulikenhet för erhållande av bromstryck vid
laboratorieförsöken.
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Figur 8,5,4 Hydraulikenhet vid laboratorieförsök

 

  Figur 8.5.5 Bil uppkörd på bromsprovaren och kopplad

till hydraulikenhet.
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Hydraulikenhet för bromsprov

 

För att uppnå önskat bromstryck vid försöken, användes utrust-

ning enligt fig 8.5.3, 8.5.4 och 8.5.5. En el-motor drev en

axialkolvpump som används i Citroên:s servosystem. Lämpligt

tryck, som avlästes på en precisionsmanometer, kunde ställas

in med en tryckregleringsventil med påbyggd ackumulator, också

denna tagen från Citroênzs servosystem. För att erhålla tryck

vid hjulelindrarna och därmed aktivera bromsarna användes en

elektromagnetiskt påverkad ventil av typ TUBE Wandfluh, som

manövrerades antingen med en manuell kontakt eller med ett tid-

ur, på vilket bromstidoch bromsningsintervall kunde ställas in.

Försökens utförande

 

laêli§§i29_êy_§rem§êr

Bromsarna på samtliga fordon, med undantag av bakaxelns simplex-

bromsar på försöksfordon C, var renoverade såtillvida att trum-

mor och skivor var omsvarvade och nya belägg monterade. Det var

därför nödvändigt att slita in beläggen för att undvika dålig

anliggning hos bromsarna, och för att eliminera effekter som

denna undersökning inte skulle behandla. Vid inslitning av de

nya detaljerna användes ett något modifierat förfarande enligt

SAE J 667. Bromstrummor och -skivor tvättades på bromsytan med

trikloretylen för att borttaga föroreningar. Bromsbackarna juste-

rades till det spel mellan band och trumma som rekommenderas av

tillverkaren. Ett tillräckligt antal bromsningar utfördes för

att uppnå minst 80% bandkontakt. Inslitningen genomfördes på

väginstitutets rullbromsprovare vid en hastighet av 50 km/h.

Enligt SAE-normen skall bromsningstiden vara sådan att den i

resp axels bromsar omsatta energin är lika med den som omsätts

vid en inbromsning till stillastående från 50 km/h med den

aktuella bilen. Det visade sig att det för tillräcklig inslitning

krävdes ca 300 inbromsningar. Eftersom inslitningen endast kun-

de ske med en axel åt gången, och det var frågan om 7 st bilar,

framtogs den bromsningsautomatik med elektriskt tidur, Som är

beskriven ovan. Tiduret ställdes in så att anläggningen gav en

12 sek lång inbromsning var 5:e minut. Med tryckregleringsventi-

len inställdes önskat tryck, så valt att energiomsättningen blev

den rätta. Risk för låsning av hjulen var obefintlig och tem-

peraturen i bromstrummorna översteg ej ca lOOOC.
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§599§E§9Y

Bromsproven utfördes vid tre olika bromsoljetryck 0,5 p 0,75 p

och p där p var det oljetryck som vid felfria bromsar och prov-

hastigheten 80 km/h gav en total bromskraft motsvarande retarda-

tionen 5 m/s2 vid tjänstevikt för det försöksfordon på vilket

bromsarna satt. Valet av denna retardation motiverades av att

högre retardationer medför risk för hjullåsning. Undersistnämnda

betingelse är bromsverkan inte proportionell mot bromstrycket

utan enbart beroende av glidfriktionskraften mellan hjul och

väg. Varje bromsprov varade normalt ca 4 sek men även längre

tider användes i vissa.fall med låg bromsverkan.

Proven utfördes vid tre olika hastigheter 50, 80 och 100 km/h.

Vid proven med bromsvätske- och transmissionsoljebegjutna broms-

belägg användes dock endast trycket p och hastigheten 80 km/h

på grund av att bromsbeläggen endast kunde utnyttjas för en

provkombination.

Bromsoljetrycket erhölls med hjälp av den under punkt 8.5.2

beskrivna hydraulikenheten. Trkaökningen från noll till inställt

tryck tog ca 0,1 sek. Före varje bromsning företogs en elektrisk

kalibrering av bromskraftgivarna.

Prov med felfria bromsar

För att bestämma bromsoljetrycket p enligt avsnitt 8.6.2 upp-

mättes bromskraften på samtliga fordonsaxlar som funktion av

detta tryck vid 80 km/h. Med dessa data kunde sedan den totala

bromskraften som funktion av bromsoljetrycket beräknas och

trycket p bestämmas.

Bromsprov utfördes sedan för trycken 0,5 p, 0,75 p och p även

vid hastigheterna 50 och 100 km/h.
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Ersy_@s§_§êêflâ§Eê_hislsyllaésäkelyêr

Fastlåsning av en hjulcylinderkolv som i verkligheten orsakas

av korrosion simulerades genom till respektive bromstyp anpassade

mekaniska spärranordningar eller igensatta bromsledningar så

att de olika fall av cylinderkolvslåsning som kan uppstå på de

olika bromstyperna erhölls. Följande fall förelåg

Skivbroms Ena sidans cylinderkolv ur funktion

Duoservobroms Primärbackens cylinderkolv ur funktion

Sekundärbackens cylinderkolvur funktion

Duplexbroms En av primärbackernas cylinderkolv ur funktion

Simplexbroms Primärbackens cylinderkolv ur funktion

Sekundärbackens cylinderkolv ur funktion

Q

Försöksprogrammet omfattade prov med bromsoljetrycken 0,5 p

0,75 p och 1,0 p vid hastigheterna 50, 80 och 100 km/h.

Ersy_ms§_yê§§saäs9isfaê_§§9@§§slägg

I den amerikanska SAE-normen för provning av fordonsbromsar

föreskrivs för prov rörande bromsars känslighet för vatten en

Vätning av bromsarna under 2 minuter genom körning i vattengrav

eller motsvarande behandling. Bromsprov skall sedan påbörjas

inom en minut.

I stället för vattengrav vattenbegöts bromsbeläggen via i brom-

sarna införda rör. För att åstadkomma det för vattentillförseln

erforderliga trycket användes ett för fotogensprutning avsett

aggregat som drevs med tryckluft.

Med fordonet på bromsprovaren och hjulen för de aktuella brom-

sarna långsamt roterande vättes bromsarna före första provet

under drygt 2 minuter. Den under denna tid tillförda vatten-

mängden var cirka 1,5 liter. Före varje påföljande prov vättes

bromsarna på nytt dock med något mindre vattentillförsel (0,5-

1 liter) eftersom beläggen inte hann torka fullständigt vid ett

bromSprov.

För varje broms utfördes sammanlagt 9 bromsningar varvid tryck

och hastighet varierades på samma sätt som vid proven med fast-

låsta cylinderkolvar.
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Erey_ms§_§599§yê2§5§ässjszsê_ä:99§§sl§99

Vid dessa prov tillfördes bromsvätskan med hjälp av en injek-

tionsspruta som fylls med önskad vätskemängd. Bromsvätskan

Sprutades på bromstrumman resp bromsskivan med fordonet på

bromsprovaren och denna gående med låg hastighet. Bromsen hölls

därvid lätt ansatt för att få en god fördelning av vätskan på

bromsbeläggen.

Bromsproven utfördes endast vid hastigheten 80 km/h och vid ett

bromsoljetryck. Detta tryck var det högsta provtrycket (p) som

motsvarade fordonsretardationen 5 m/s2 Flera prov utfördes

med varje broms. Vid det första provet tillfördes 1 ml broms-

vätska. Vid varje påföljande prov tillfördes sedan ytterligare

1 ml vätska tills bromskraftändringen stabiliserats. större steg

i bromsvätsketillförseln användes i vissa fall för att nedbringa

antalet prov om dessa översteg 4.

Ett läckage av 1 ml per bromsning bedöms som mycket kraftigt.

Undersökningen gör dock endast anspråk på att studera verkan av

mycket ogynnsamma betingelser.

2592-9sé_Ersasmiê§;ssêelisäsgisfaê_ä§9m§§slêag

Prov utfördes med transmissionsolja för samtliga bromsar trots

att denna typ av skada är sannolik endast för vissa av broms-

typerna. Liknande effekt bör dock kunna förväntas även från

andra typer av Smörjmedel såsom hjullagerfett o dyl.

Metoden för tillförsel av olja till beläggen var densamma som

den som användes i fallet med bromsvätska (se 8.6.6) PrOVpro-

grammet var likaså i princip detsamma som för bromsvätskan men

med den skillnaden att den varje gång tillförda oljemängden

endast var 0,5 ml.

Utvärderingsmetod

 

Bromskraften vid ett visst bromsoljetryck är normalt inte någon

konstant storhet utan varierar med tiden. En jämförelse mellan

bromsverkan före och efter inträffad defekt måste därför göras
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inom samma tidsintervall räknat från bromsningens början.

Asymmetrin i bromsverkan har bedömts som mest kritisk i broms-

ningens inledningsskede då hastigheten är störst och troligen

även överraskningseffekten.

Bromskraftens medelvärde över tidsintervallet 0,5-l,5 sek från

bromsningens början har valts som jämförelsestorhet. Den första

halva sekunden har utelämnats då denna omfattar bromskraftens

uppbyggnadeaS och komplicerar utvärderingen utan att nämnvärt

förändra resultatet av jämförelsen.

Begreppet procentuell bromskraft har införts som mått på för-

ändringen i bromsverkan hos en defekt broms jämfört för mot-

svarande felfria broms uttryckt i procent av den felfria brom-

sens verkan

Bromskraftmedelvärde hos
defekt'broms
Bromskraftmedelvärde hos
felfri broms

lOO

 

Procentuell bromsverkan =

varvid som tidigare nämnts medelvärdet gäller tidsintervallet

0,5-l,5 sek efter bromsningens början. Exempel på typiska broms-

kraftförlopp visas i figur 8.7.1.

Resultat

E:92-meé_fêêElå§:_ä19leyli9§§rkelz

Simplexbroms. Resultaten visas i figur 8.8.1. Av figuren fram-

går att fastlåsning av primärkolven ger en procentuell broms-

verkan av medeltal 30%. Minsta värde var 20% och det största

cirka 50%. Fastlåsningenrsekundärkolven ger en procentuell

bromsverkan av i medeltal 70% med maximala avvikelser uppåt

och nedåt på cirka 30%.

Någon entydig inverkan av hastighet och bromsoljetryck har inte

kunnat utläsas ur resultaten och redovisas därför inte.

100% torde ha sin för-

klaring i att friktionskoefficienten för vissa bromsband uppvisar

Extremvärdet av procentuell bromsverkan,

en slumpmässig variation, troligen slitageberoende, som kan ge

förändringar i bromsverkan av storleksordningen i15%.
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Skivbroms. Resultaten visas i figur 8.8.1. Av figuren framgår

 

att fastlåsning av ena sidans hjulcylinderkolv (resp kolvar)

som teoretiskt bör ge en procentuell bromsverkan på 50% vid

dessa försök gav värden mellan 35 och 65% och ett medelvärde

av cirka 40%.

Någon entydig inverkan av hastighet och bromsoljetryck kan inte

utläsas.

Avvikelserna från 50% värdet kan förklaras av friktionsvariatio-

ner såväl som olikheter i friktion mellan beläggen på skivans

båda sidor. Ogynnsam tryckfördelning orsakad av skivans deforma-

tion vid den ensidiga belastningen är också en förklaringsfaktor.

Duplexbroms. Resultaten visas i figur 8.8.1. Av figuren framgår

 

att fastlåsning av den ena primärbackens hjulcylinderkolv som

teoretiskt ger en procentuell bromsverkan av 50% gav värden

mellan 60% och 30% med ett medelvärde av cirka 45%. Någon en-

tydig inverkan av hastighet och bromsoljetryck har inte kunnat

påvisas.

Avvikelserna från det teoretiska värdet kan förklaras på samma

sätt som för skivbromsen.

Duo-servobroms. Resultaten visas i figur 8.8.1. Av figuren

 

framgår att fastlåsning av primärbackens kolv ger en mycket

kraftig nedsättning av bromsverkan. Medelvärdet av den procen-

tuella bromsverkan är cirka 10% med en variation på cirka 5%.

Med sekundärbackens kolv ur funktion erhölls värden mellan 95%

och 130% med ett medelvärde på cirka 100%. Värden på över 100%

är teoretiskt orimliga om inte friktionsvariationer tas med i

beräkningen. På duo-servobromsarna som har stor självförstärk-

ning ger små friktionsvariationer stor effekt på bromsverkan.

Någon entydig inverkan av hastighet eller bromsoljetryck har

inte kunnat påvisas.

Erer_msé_zêzfsaäsgigägê_ärsmêêslägg

Resultaten från prov vid bromsoljetrycket p motsvarande retarda-

tionen 5 m/s2 vid tjänstevikt för resp fordon vid hastigheterna

50, 80 och 100 km/h visas i figur 8.8.2 och 8.8.3. Prov har även

utförts vid bromsoljetrycken 0,5 p och 0,75 p. Inom detta tryck-

område kunde inte något entydigt samband mellan tryck och ned-

sättning i bromsverkan påvisas.
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Simplexbromsar. Av figur 8.8.2 framgår att den procentuella

 

bromskraften varierar mellan 0% och 80% med ett medelvärde på

cirka 30%. Minsta nedsättning av bromsverkan uppvisar bakbrom-

sarna på fordon C och D. Dessa bromsar karakteriseras av att de

har smalare bromsbelägg än de övriga.

Skivbroms. Av figur 8.8.3a framgår att risken här består i

 

assymetrisk bromsverkan orsakad av förstärkt bromsverkan snarare

än nedsatt sådan. Frambromsarna på fordon B låstes, vilket

motsvarar en procentuell bromskraft på drygt 200%. För fordon F

ligger värdena mellan 77% och 133%.

Något hastighetsinflytande inom intervallet 50-100 km/h har

förvånansvärt nog inte kunnat påvisas.

Duo-servobromsar. Av figur 8.8.3b framgår att nedsättningen i

 

bromsverkan är mycket kraftig. Den procentuella bromsverkan

varierar mellan 0% och 35% med ett medelvärde på cirka 10%.

Något hastighetinflytande kan inte utläsas ur resultaten.

Duplexbromsar. Av figur 8.8.3c framgår att dessa bromsar är

 

påtagligt känsliga för vatten oberoende av hastigheten i inter-

vallet 50-100 km/h. Ett undantag utgör dock bromsarna på fordon

E vid hastigheten 50 km/h där nedsättningen är obetydlig och för

ena sidan t o m uppvisar en ökning av bromsverkan med 6%.

Variationsområdet för den procentuella bromskraften är i övrigt

59% till 9% med ett medelvärde av cirka 35%.

Erey_ms§_§599§2äfåkeäsgiäfaê_ä§9m§§el§99

Simplexbromsar. Figur 8.8.4 visar den procentuella bromskraften

 

som funktion av bromsvätskemängden för de sju olika simplex-

bromsarna. I huvudsak tre olika förlopp kan urskiljas.

1. Den procentuella bromskraften stiger vid små bromsvätske-

(140% uppmätt) för att vid ökande vätske-mängder över 100%

mängd sjunka obetydligt under 100%.

2. Vid tilltagande bromsvätskemängd sjunker den procentuella

bromskraften först snabbt till cirka 70% för att sedan hålla

sig konstant tills bromsvätskemängden uppnått en viss storlek

varefter bromsverkan successivt sjunker, dock ej så snabbt

. som i initialskedet.
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3. Den procentuella bromskraften sjunker snabbt ned till en låg

nivå när bromsvätska tillsatts. Denna nivå kan ligga så

lågt som cirka 5%.

Skivbromsar. AV figur 8.8.5 framgår att de två provade brom-

 

sarna uppvisar olika beteendemönster. För den ena stiger den

procentuella bromskraften vid små vätskemängder till över 200%

för att vid större mängd åter avta. Inom ramen för provet gick

värdet dock ej under 100%. För den andra bromsen sjönk broms-

kraften till att börja med till en konstant nivå på cirka 50%

för att sedan öka till över 200%. Förklaringen till olikheterna

mellan bromsarna torde vara att söka i bromsbeläggens material-

egenskaper.

Duo-servobromsar. Figur 8.8.6 visar resultaten för de provade

 

bromsarna. Den procentuella bromskraften vid liten bromsvätske-

mängd ligger mellan 80% och 100% för att därefter när mera väts-

ka tillförs stiga till värden avsevärt över l00%. Det största

värdet ligger på drygt 200%. Om tillräckligt stor bromsvätske-

mängd tillföres kan dock den procentuella bromskraften åter

 

sjunka. Lägsta uppmätta värde var cirka 60%.

Duplexbromsar. I figur 8.8.7 Visas resultaten från proven med

duplexbromsar. För en av de tre bromsarna minskar den procentuel-

la bromskraften gradvis ner till cirka 10% när mängden vätska

ökas. För den andra avtar och ökar bromsverkan omväxlande med

tilltagande vätskemängd för att slutligen stabilisera sig vid

cirka 20% procentuell bromskraft. Den tredje bromsen uppvisar

en omedelbar minskning av den procentuella bromskraften till

cirka 50% när bromsvätska börjar tillföras. När mera vätska till"

förs ökar bromsverkan åter. Om tillförseln av bromsvätska fort-

satt är det dock troligt att man till slut fått en minskning.

E:92-msé-§:ee§mi§§;enêelieäegis§2§_ä:9m§äelägg

Simplexbromsar. Resultaten visas i figur 8.8.8 där den procen-

 

tuella bromskraften ges som funktion av mängden transmissions-

olja för de sju provade bromsarna.

För samtliga bromsar avtar bromsverkan när mängden olja ökar.

Bromsarna visar dock mycket olika känslighet för mängden olja.

För några bromsar sjunker den procentuella bromskraften mest

vid den först tillsatta oljedosen på 0,5-l ml för att sedan vara
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i det närmaste konstant. För två av bromsarna gav den minsta

oljemängden ingen påtaglig förändring av bromSVerkan. Vid 2 ml

transmissionsolja visar resultaten ett variationsområde i

procentuell bromskraft mellan 8% och 70%. Vid 4'ml har den övre

gränsen sjunkit till cirka 50% medan den undre är oförändrad.

Skivbromsar. Resultaten visas i figur 8.8.9. De två provade

 

bromsarna uppvisar mycket olika känslighet. För den ena sjunker

den procentuella bromskraften till cirka 80% vid första olje-

dosen för att sedan förbli i det närmaste konstant när mera

olja tillförs. Den andra bromsen uppträder i princip likartat

men med den skillnaden att den procentuella bromskraften här

sjunker till cirka 30%. Vid ökande oljemängd sjunker värdet lång-

samt mot cirka 20%.

Förklaringen till skillnaden i uppträdande torde huvudsakligen

ligga i bromsbeläggmaterialets egenskaper.

Duo-servobromsar. Resultaten från de två provade bromsarna som

 

tillhör samma fordon visas i figur 8.8.lO. Båda bromsarna

reagerar tämligen likadant vid tillsats av bromsolja. Broms-

verkan avtar kraftigt till att börja med för att sedan långsam-

mare gå mot ett jämviktsläge. Den procentuella bromskraften

minskar således först till 30-40% vid oljemängden 0,5-l ml för

att sedan ytterligare minska till cirka 10% vid oljemängder

Överstigande 2-3 ml.

Duplexbromsar. Figur 8.8.ll ger resultaten för de tre provade

 

duplexbromsarna. En första oljetillsats av 0,5-1 ml gav för

två av bromsarna en nedsättning av den procentuella bromskraften

cirka

dock den

bromsar.

till cirka 40% medan den tredje erhöll en ökning till

135%. Vid en ökning av oljemängden till 2 ml minskade

procentuella bromskraften till cirka 20% för samtliga

Jämviktsläget vid ökad oljemängd tycks ligga mellan 10 och 20%.

âêEEêQfêzfalQH_QQE_§;§EH§§292_ê2_§ê§§êkêäe§2l2ê229

Proven med fastlåsta hjulcylinderkolvar gav resultat som väl

överensstämde med vad som teoretiskt kunde förväntas. Den all-

varligaste defekten var således fastlåsning av kolven till duo-

servobromsens primärback närmast följd av motsvarande defekt
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på simplexbromsen. Nedsättningar i bromsverkan på 90% resp 70%

kan förväntas. Minsta effekt erhölls följdriktigt vid bortfall

av verkan från sekundärbackens kolv på duo-servobromsen som

endast gav cirka 10% reduktion av bromsverkan. För skivbromsar

och duplexbromsar kan 40-60% minskning av bromsverkan förväntas.

Proven med vattenbegjutning av bromsbelägg Visade att stor skill-

nad i vattenkänslighet föreligger mellan olika utföranden av en

och samma bromstyp. Totalt bortfall av bromsverkan-observerades

på en simplexbroms och en duo-servobroms. Om man använder medel-

värdet av nedsättningen i bromsverkan för de olika bromstyperna

som jämförelsebas, finner man att duo-servobromsen är sämst med

en procentuell bromskraft av endast cirka 10%. Simplex- och

duplexbromsarna är ungefär likvärdiga med 30-35% procentuell

bromskraft. Den ena av de två provade skivbromstyperna uppvisade

en mycket kraftig förstärkning av brOmsverkan medan den andra på*

verkades relativt litet.

Vatten i bromsarna kan således ge otillräcklig bromsverkan och

kraftig bromskraftosymmetri hos trumbromsar, speciellt hos

duo-servobromsar medan man vid skivbromsar främst kan få problem'

med assymmetrisk bromskraft. Smala bromsbelägg eller belägg

med dräneringsspår minskar påtagligt nedsättningen av broms-

verkan på grund av vattenbegjutning. Även friktionsmaterialets

sammansättning tycks vara betydelsefull av resultaten från skiv-

bromsproven att döma.

Bromsvätskebegjutning av bromsbelägg gav såväl ökning som minsk-

ning av den procentuella bromskraften för samtliga bromstyper.

Resultaten synes mera bero på bromsbeläggens materialegenskaper

än på bromsens mekaniska uppbyggnad. Mycket kraftig nedsättning

resp ökning av den procentuella bromskraften kan erhållas i det

enskilda fallet även för relativt små vätskemängder. Det går så-

ledes inte att med utgångspunkt från bromstypen uttala sig om

dess känslighet för bromsvätska. Det är nödvändigt att känna

till den aktuella beläggtypen.
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Transmissionsolja på bromsbelägg ger i större utsträckning än

bromsvätska nedsatt bromsverkan, men även här kan man i stället

få en ökning. Detta gäller vid små oljemängder. Beläggens mate-

rialegenskaper har även här stor betydelse Varför några gene-

rella uttalanden avseende vissa bromstyper inte kan göras.

De slutsatser man kan dra av undersökningen är att samtliga

defekter i det enskilda fallet kan ge mycket stor förändring av

bromsverkan samt att vid vätskebegjutning av belägg, dessas

materialegenskaper kan ha lika stor eller större betydelse än

bromstyp Och dimensionering.
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Figur 8.8.1 Procentuell bromskraft vid fastlåst hjulcylinderkolv
för fyra bromstyper. Medel-, max- Ochminvärden för
provade bromsar av samma typ. Hastighet 50-100 km/h.
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50 km/hV

V = 80 km/h

V = 100 km/h

Figur 8.8.2 Procentuell bromskraft vid vattenbegjutna bromsbelägg.
Simplexbromsar. Hastighet 50-100 km/h.
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Figur 8.8.4 Procentuell bromskraft vid bromsvätskebegjutna

bromsbelägg. SimpleXbromsar. HaStighet 80 km/h.
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Figur 8.8.5
Procentuell bromskraft vid
bromsvätskebegjutna broms-
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Procentuell bromskraftvid bromsvätskebegjutna broms-
belägg. Duplexbromsar. Hastighet 80 km/h
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Figur 8.8.8 Procentuell bromskraft vid transmissionsoljebegjutna
bromsbelägg. Simplexbromsar. Hastighet 80 km/h
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   Figur 8.8.11
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INVERKAN AV OSYMMETRISK BROMSVERKAN PÅ PERSONBILARS

KURSSTABILITET OCH MANÖVRERBARHET

Omfattning

 

Undersökningen omfattar bromsprov på rak bana från utgångshas-

tigheten 80 km/h med fyra olika personbilar. Varje bil provades

med två grader av osymmetrisk bromsverkan på fram- resp bak-

axel. Varje kombination provades två gånger med låst ratt, två

gånger med kurskorrigerande förare samt en gång med kurskorri-

gerande styrautomatik. Vid proven med förare utnyttjades tre

olika förare. Varje förare fick köra en kombination högst en

gång. Sammanlagt utfördes således 80 prov.

Teoretiska förutsättningar

 

De fordonsegenskaper som kan förväntas ha stor betydelSe för

fordonets uppträdande vid osymmetrisk bromsning är dels dess

styrkarakteristik i form av 1 understyrning eller överstyrning

dels 2 hjulupphängningens och styrinrättningens geometriska och

elastiska egenskaper som yttrar sig i styrrörelser hos hjulen

under inverkan av osymmetrisk bromsverkan på en axel.

Ett understyrt fordon reagerar till att börja med snabbare men

får en mindre slutlig sidacceleration för ett givet hjulutslag

under i övrigt likvärdiga förhållanden. Även ett givet störmo-

ment t ex från osymmetrisk bromsverkan ger mindre resulterande

sidacceleration på ett understyrt fordon. För att teoretiskt

förklara detta kan man ställa upp en något förenklad momentekva-

tion kring fordonets tyngdpunkt. Se figur 9.2.1.

ZM=-b(S )+f(S +s )+c(H -H )=J-$bv+sbh fv fh fh fv+th_Hbv
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Av ekvationen och figur 9.2.1 framgår att momentet från bakhju-

lens sidkrafter är det moment som stabiliserar fordonet i fort-

varighet. Vidare framgår att rotationströghetsmomentet.J Verkar

dämpande på den hastighet varmed rörelsen utvecklar sig.

För att däcksidkrafter skall bildas krävs att däcket har en

avdriftsvinkel. Avdriftsvinkeln brukar definieras som vinkeln

mellan hjulplanet och hjulcentrums färdriktning. För bakhjulen

kan denna vinkel skrivas som 6 :bw och för framhjulen
o+f

öF_ i
resp längsled uttryckt i ett fordonsfast koordinatsystem, b och

B:

II:B där y och»k är fordonets tyngdpunktshastighet 1 sid-

f avstånd mellan tyngdpunkt och bak- resp framaxel.@ är fordonets

_girhastighet och B är styrvinkeln. Formlerna gäller för små

vinklar.

Ett överstyrt fordon karakteriseras av att för stabilitet erfor-

derliga bakre sidkrafter fås vid en större avdriftsvinkel på

bakhjulen än för framhjulen. Om styrutslaget är noll kan detta

uppenbarligen endast åstadkommas genom att fordonet ges en viss

rotationshastighet.

Vid fortfarighet och små vinklar gäller följande samband

se figur 9.2.2

 

2
_ m v

SF+SB_ r 1)

SB°b-SF°f=MO 2)

-SF=CF°cSF 3)

--sB=cB-öB 4)

_ '-bÃI
ös' %§TT 5)

_ ' fw_öF_ B 6)

6 -6 - w b+f -rs 7)
B F_ le ( )

b+f=2

w: X 8)
I'

I>°<I=v ' 9)



Efter eliminering av y, lil, @, S S 6
F' B' F

om 6 sättes lika med noll

r==l; (mv -CB-2)(CB-b-CF-f) _FC .b.z

MO . CF+CB B

_ 1 TA-B _ .
r,-'M- C

O _

Beteckningar

r = fordonets kurvradie. Positivt tecken vid
vänstersväng

V = fordonets hastighet

m = fordonets massa

2 = fordonets axelavstånd

b = avstånd mellan fordonets tyngdpunkt och bakaxel

f = avstånd mellan fordonets_tyngdpunkt och framaxel

C = sidkraft per avdriftsvinkelenhet för båda
framhjulen '

C = sidkraft per avdriftsvinkelenhet för båda
bakhjulen

M = vridmoment kring fordonets tyngdpunkt på grund
av osymmetrisk bromskraftfördelning

6 = avdriftsvinkel för framaxeln

6 = avdriftsvinkel för bakaxeln

@ = fordonets girhastighet

y = fordonets tyngdpunktshastighet längs en
horisontell axel vinkelrätt mot fordonets
längdaxel

å = fordonets tyngdpunktshastighet längs fordonets
längdaxel

S = sidkraft från de båda framhjulen

r 2

   

sidkraft från de båda bakhjulen

framhjulens styrutslag

40

och 6B erhålles

10)

ll)

m

N/radå

N/rad

Nm

rad

rad

rad/s

m/s

m/s

rad
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Färdriktning

f F'_"\ .V /""_'_"\

_Hbv _S w _va ;_S
bV ZT§\* fv

'Tcp , .. i 20
IJ=rotatlons
tröghetsmoment

b f

2

f_"ñ A / ' "'_"'\ \
'42 x / '4 g 1

'th 'Hfh
'_sbh V'th

Figur 9.2.1 Kraftplan för fordon vid bromsning med olika broms-
kraft på höger- resp Vänsterhjulen.

  

Figur 9.2.2 Förenklad bild av fordon vid fortfarig kurvkörning
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Av formel ll framgår efter ytterligare analys att kurvradien

minskar eller med andra ord sidavVikelsen vid konstant hastighet

ökar om

momentet på grund av bromskraftosymmetri Ökar

axelavståndet minskar

tyngdpunkten flyttas bakåt utan motsvarande ökning av sid-

kraftskoefficienten för bakhjulen CB

4. sidkraftskoefficienten för bakhjulen CB minskar utan mot-

svarande ökning av avståndet b mellan bakaxel och tyngdpunkt

Både punkt 3 och 4 innebär ändring av fordonets köregenskaper

i riktning mot överstyrning vilket således är ogynnsamt. AV

formeln framgår även att ökad hastighet förvärrar situationen

för ett överstyrt fordon. Belastningsöverflyttning framåt vid

bromsning ger normalt också en tendens till överstyrning genom

att sidkraften per avdriftsvinkelenhet ökar fram och minskar

bak fastän kraven på sidkraftupptagning i kurva inte har ändrats

för respektive axel.

Hjulupphängning och styrinrättning är alltid något elastisk

varför osymmetrisk bromsverkan kan ge upphov till styrrörelser

på såväl fram- som bakhjul om inte geometrin är sådan att broms-

krafterna inte ger vridande moment på hjulen. Vanligen uppstår

ett vridande moment på grund av den s k styrrullradien. Denna

definieras som avståndet mellan spindelbultens skärning med

markplanet och hjulplanets skärning med samma plan. Ju större

denna radie är desto större vridmoment ger en viss bromsosym-

metri. Vid låst ratt kommer elasticiteten i styrinrättningen att

vara avgörande för vilken styrvinkel Som erhålles vid ett visst

moment.

Försöksutrustning

 

Hyéäêgliksaäsä

För att vid fältförsöken kunna simulera osymmetrisk bromsverkan

av olika storlek på olika hjul konstruerades en hydraulikenhet

enligt fig 9.3.1 och 9.3.2. Den bestod av två ackumulatorer va-

rav nr 1 laddades med fullt och nr 2 med lågt bromstryck, vilka

kontrollerades med en till respektive ackumulator kOpplad

precisionsmanometer. Med hjälp av ventiler var det möjligt att

koppla in lågt tryck på höger sidas fram- eller bakbroms, medan



.3.

.3.
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övriga bromsar erhöll fullt tryck. För aktivering av bromsarna

användes två magnetventiler, en för lågtryckskretsen och en

för fulltryckskretsen. Magnetventilerna fick impulser via en

mikroswitch, som slöts då dragstång och försöksfordon från-

skiljts. Omkoppling till fotmanövrering var möjlig.

EEiEQEBlngêêQQEQEisg

På försöksfordonet monterades en frikOpplingsenhet, som skulle

frånskilja försöksfordonet från dragfordonet. Funktionen var

sådan att en ögla på dragstången vilade mot en snett framåt

nedåtriktad dubb, och låstes i sitt läge av en hävarmsförsedd

krok. Se fig 9.3.l Friköppling skedde genom att från dragfordon

net via en draglina öppna mellan krok och dubb. På frikOpplings"

anordningen satt ovan nämnda mikroswitch, som slöts då en vid

dragstången fäst brytplatta drogs undan.

êEEQEêEêEYEElES

För automatisk styrning av försöksfordonen användes ett vid

institutet utvecklat automatiskt styrsystem. Med hjälp av detta

kan ett fordon styras längs en på marken utlagd elektrisk styr-

kabel som matas med växelström med strömstyrkan 0,4 A och frek-

vensen 5 kHz.

Styrsystemet som visas i figur 9.3.3 och 9.3.4 är i övrigt upp-

byggt av två antennspolarImaiferritkärnor för avkänning av for-

donets läge i förhållande till styrkabeln, en elektronikenhet

samt en elektrisk servomotor med kraftöverföring till ratten

över en kuggväxel och en kardanaxel.

Antennspolarna sättes i vardera änden på en balk som ersätter

fordonets främre stötfångare. Avståndet mellan respektive spole

och bilens mittlinje var 0,85 m. Så läge en punkt mitt mellan

antennspolarna befinner sig rakt ovanför styrkabeln blir summa-

tionssignalen från spolarna noll. Skulle fordonet avvika från

detta läge uppstår en felsignal som via ett förstärkarsystem

matas till servomotorn med sådan polaritet att ratten vrids så

att fordonet styrs tilbaka i rätt läge och därmed obalanssigna-

len avtar till noll.



9.3.5

44

-På detta sätt följer fordonet styrkabeln med en reproducerbar-

het, som är överlägsen vad en vanlig bilförare kan prestera.

Servot matades med fyra 12 volts bilbatterier och kunde med lätt-

het styra en bil i 80 km/h. Servomotor och växellåda var monte-

rade i en rigg, (figur 9.3.4) som kunde monteras i samtliga

bilar, och på ett sätt så att utgående axeln satt i rattstångens

förlängning.

Momentmätnav

För mätning av bromskraften på de enskilda hjulen användes vid

institutet konstruerade momentmätnav med Specialhjul_som monte-

rades på de ordinarie hjulens plats. Konstruktionen illustreras

i figur 9.3.5 och 9.3.6. Specialhjulet med mätnavets ytterhylsa

är lagrat på mätnavets innerhylsa. Inner- och ytterhylsa hind-

ras från att rotera relativt varandra av en torsionsstav med

trådtöjningsgivare. Trådtöjningsgivarna står via ett släprings-

don i förbindelse med erforderligt förstärkarsystem. Innerhylsan

fästs via en adapter Vid det ordinarie hjulnavet.

Mätratt

För mätning av rattvinkel och rattmoment användes en vid insti-

tutet konstruerad mätratt som Spänns fast på den ordinarie ratt-

kransen med en T formad fästanordning. Mätratten är fäst vid en'

kort axel som är lagrad i fästanordningen och via en hävarm och

ett kraftmätdon med trådtöjningsgivare hindrad att rotera fritt.

Från mätrattaxeln drivs över en kuggväxel en potentiometer som

mäter rattvinkeln. Potentiometern sitter på en arm som i ena

änden är lagrad på mätrattaxeln och i den andra fixerad i for

donet. På denna arm sitter även den uppspolningsanordning för

kablaget till mätdonen som krävs eftersom släpringsdom inte an-

vänds.

Mätrattens utseende och montage framgår av figurerna 9.3.7,

9.3.8 och 9.3.4.

Bêglêåäêälâgêäåääêäâ§29_@_@

Mätvärdena från momentmätnav och mätratt överfördes via kabel

till en ljusstråleskrivare av fabrikat Honeywell placerad i en

följebil försedd med ett förbränningsmotordrivet kraftaggregat

på 1,5 kW samt erforderlig förstärkarutrustning m m för matnings-

spänningar till mätdonen som överfördes genom samma kabel.
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Figur 9.3.1 Hydraulikenhet för fältförsök samt frikopplings-
enhet för frånskiljning av försöksfordon från
dragfordon.



Figur 9.3.2 Hydraulikenhet för fältförsöken.
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rigg med servo-
4motor och Växel-
Vlåda

Figur 9.3.4 Automatstyrning kopplad till mätratten med
rattkransen borttagen.



Figur 9.3.5
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Figur 9.3.6
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Mätnav med monterat hjul och däck-

hjul med mødifierat
inyxeâsuiagâájuä
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Figur 9.3.8
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Mäfbêmerê

För registrering av försöksfordonets väg såväl i längdled som

sidled, som funktion av tiden användes en på fordonets front

monterad ställning med en vertikalt riktad filmkamera som

modifierats för att ge de korta eXponeringstider som erfordrades.

Ett framför kameran fästtidtagarurfilnades samtidigt med på

provbanan gjorda markeringar (Se figur 9.3.9).

Försöksfordon

 

Vid försöken användes fyra fordon av olika fabrikat, nämligen

a. SAAB 96, 1960 '

b Volvo Amazon, 1963

c. Opel Rekord, 1965

d Volkswagen, 1961

Fordonen utrustades med under avsnitt 9.3 beskriven försöks-

utrustning. Vid försöken gällande fordonsvikter, viktfördel-

ningar, däckdata och styrrullradier anges i figur 9.4.1.

Provbana

En 200 m lång och 40 m bred asfaltbelagd bana på Bromma flyg-

fält användes vid försöken. För fotografisk registrering av

fordonets läge 1 sid- och längdled hade ett rutnät målats upp

på banan med vit färg. En skiss över banan och dess markeringar

visas i figur 9.5.1.

Försökens utförande

 

Allmänt

Försöken utfördes för vart och ett av de fyra försöksfordonen

enligt följande program

a. Provförsök med låst ratt

b. Provförsök med_kurskorrektion av förare

c. Provförsök med kurskOrrektion av styrautomat

I varje försöksserie provades följande fall av osymmetrisk broms-

kraftsfördelning'
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Figur 9.3.9 Ställning med mä
bak. Fram syns ä
samt anordning f

tkamera fram och kabelanslutning
ven ferritantennernas placering
ör frikoppling av försöksfordonet.
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totalt fram bak Viktfördelning
Fordon kg kg kg framábak %

Volkswagen 1200 1026 435 591 ' 42,5-57,5

Opel Rekord 1299 677 622 52 -48

Volvo Amazon 1380 725 655 52,5-47,5

Saab 96 1117 642 475 58 -42

  

 

  

 

 

Figur 9.4-1 Vikter på försöksfordon inklusive förare och
utrustning. Vid proven med styrautomat var vikten
obetydligt lägre och nedanstående värden har an-
vänts även vid utvärderingar av dessa prov.



Filmtorn

1:1 ' 53

 

Skala 1:200
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på biltak

    

 

 

 

 

 

styrkabel

Figur 9;5.l' Provbana med markeringar. (Siffrorna 1 meter).
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Kraftig osymmetri på framaxeln

Måttlig osymmetri på framaxeln

Kraftig_osymmetri på bakaxeln
D
J
'
O
U
'
Q
J

Måttlig osymmetri på bakaxeln

Antalet prov vid varje kombination var två utom vid försöken

med styrautomat där endast ett prov utfördes.

Vid varje prov uppmättes följande storheter

l. Bromsmoment på samtliga hjul som funktion av tiden

2 Rattmoment som funktion av tiden

3. Rattvinkel som funktion av tiden

4 Sid- och längdläge hos en punkt omedelbart framför fordonets

framände som funktion av tiden

Samtliga mätdata utom sid- och längdläge som erhölls på fotogra-

fisk Väg överfördes Via en släpkabel till ett följefordon med

registreringsutrustning. Erforderliga drivspänningar för mät-

apparaturen överfördes från följefordonet till försöksfordonet

genom samma kabel.

I samtliga fall var försöksfordonets motorstyrka otillräcklig

för att uppnå den önskade utgångshastigheten 80 km/h på till-

gänglig accelerationssträcka.

Vid proven accelererades därför försöksfordonet med frikOpplad

motor till utgångshastigheten med hjälp av en kraftig dragbil

(350 hk Chrysler stationsvagn, 1968) varefter fordonen isär-

kopplades via manuell utlösning från dragbilen varvid mätkamera

och bromsventiler automatiskt aktiverades. Försöken filmades

dessutom rakt framifrån från ett 8 m högt filmtorn och från

sidan från ett biltak (se fig 9.5.1, 9.6.1 och 9.6.2).

För att minska risken för överkörning av mätkabeln mellanför-

söksfordon och följefordon inställdes genomgående sådan broms-

kraftsosymmetri att försöksfordonet förväntades avvika åt

vänster. Följefordonet framfördes bakom och till höger om för-

söksfordonet.
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Prov med låst ratt

Vid dessa försök styrdes fordonet manuellt under accelerations-

förloPpet varvid förarens uppgift var att hålla fordonet på rak

kurs fram till mätområdet och_att i samband med frikopplingen

låsa ratten.

Prov med kurskorrektion av förare

Dessa försök skiljer sig från försöken med låst ratt därigenom

att föraren även under bromsningen försöker styra fordonet

utefter banans nollinjemarkering.

2:92-9sé_EuäêEQ::§EE$92-9§§§EQ-§Z_§22§ê2299ê2

Vid dessa försök framfördes försöksfordonet obemannat och styr-

des under såväl accelerationsför10pp som bromsför10pp av styr-

automaten.
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Figur 9.6.1 Filmtorn

 
Figur 9.6.2 Försök med låst ratt, Opel
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Prov med snedställning av bakaxel vid bromsning

Vid bromsproven med låst ratt och osymmetrisk bromskraft på

bakhjulen betedde sig Volvobilen på ett sätt som gav anledning

att misstänka snedställning av bakaxeln i samband med broms-

ningen. För att få denna misstanke belyst utfördes en enkel upp-

mätning av bakaxelns rörelse relativt karossen när bilen stilla-

stående utsattes för krafter av samma storleksordning som bak-

axelbromskraften vid proven. Handbromsen utnyttjades för broms-

ningen av bakhjulen under denna mätning. Den uppmätta förskjut-

ningen bakåt blev 9,0 mm för vänster bakhjul och 1,6 mm för

höger bakhjul. Denna differens motsvarar en snedställning av

axeln på 0.32 grader (spårvidd 1315 mm). Axelavståndet på bilen

är 2600 mm. Om fordonet antages vara neutralstyrt är 6F==6B där

6 och 6B är avdriftsvinkeln fram resp bak. Kurvradien vid styr-
F

vinkeln a på bakaxeln blir då r==å==2603°å315 mm r==462 m

Efter 50 meters körning har fordonet avvikit a==zê462==2,7 m

  

från bantangenten vid startpunkten.

 

 

0 6-0 4x90 + f b

b cL_ .

2--$w

r

Färdriktning

a(om Öf=6b)

Figur 9.7.1 Geometriska samband vid kurvkörning med bak-
hjulsstyrning.
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Utvärderingsmetod

 

Direkt uppmätta data som registrerades på skrivarremsor och

film utvärderades manuellt och sammanställdes först i diagram

över storheterna som funktion av tiden. Exempel på sådana

primärdata visas i figur 9.8.1.

De uppmätta bromskrafterna har redovisats i form av procen-

tuell bromskraft med samma definiering som givits i avsnitt

8.7, samt i form av osymmetrisk bromskraft i procent av for-

donets tyngd. Dessutom har retardationens tidsmedelvärde be-

räknats. Samma retardationsnivå eftersträvades vid alla prov

men visade sig praktiskt ogenomförbart. Avvikelserna från

den nominella retardationen på 4 m/s2 har i samtliga fall

legat under 1 m/s2 och i regel under 0.5 m/sz. Dessa avvikel-

ser har bedömts som försumbara vid utvärderingen men värdena

har angivits i datatabellerna.

Som mått på avvikelse från rätt kurs har det vinkelräta av-

ståndet mellan centrum på fordonets främre stötfångare och

förlängningen av samma punkts bana innan bromsningens början.

Avvikelsen har uppmätts både som funktion av tid och väg men

redovisas endast som funktion av tid från bromsningens början.

Vid proven med kurskorrektion har endast avvikelsens maximal-

Värde redovisats.

Förarens respektive styrautomatens arbetsprestation har redo-

visats på flera sätt. Primärt har dock rattutslagets likrik-

tade tidsmedelvärde under bromsningens två första sekunder an-

vänts. Denna tidsrymd har på grundval av försöksresultaten

bedömts vara den ur manöversynpunkt kritiska. Efter denna tid

är styrutslaget i regel av fortfarighetskaraktär och hastighets-

minskningens inverkan blir allt påtagligare. I figur 9.8.2

visas exempel på styrutslag under de första två sekunderna och

tillhörande medelvärden. Andra mått på arbetsprestation som

redovisats är ratthastigheten och maximala rattamplituden i

kurskorrektionens inledande skede. Ratthastigheten har därvid

beräknats ur en linearisering av rattvinkel-tidkurvan upp till

två tredjedelar av maximal amplitud. Exempel på utvärdering

visas i figur 9.9.8.
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De uppmätta rattmomenten har manuellt "filtrerats" så att

frekvenser över två till tre Hz eliminerats. Toppvärden för

dessa "filtrerade" kurvor har redovisats dels för försöken med

låst ratt dels sammanställts med motsvarande enligt det före-

gående beräknade ratthastigheter. Man har nämligen kunnat på-

visa att en förares förmåga att prestera ett visst rattmoment

är beroende av rattvinkelhastigheten.
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Figur 9.8.1 Exempel primär utvärdering av försöksdata



R
a
t
t
u
t
s
l
a
g

R
a
t
t
u
t
s
l
a
g

R
a
t
t
u
t
s
l
a
g

R
a
t
t
u
t
s
l
a
g

10

20

30
40°

10

20
30°

!61

  

  

 

 

   

 

 

Tidsmedelvärde

_ Volkswagen 1200

-/ 42°
*7) { ? sek

' l/ 4

- a
* I

- \ r \ ,--z

4 \ I \,/

1
1 2 sek Opelbilen

/7 I | '

W i 28°

_ \ _

"- /IÅ /

_ v; 4,
.4

Volvobilen

, 15o

k Saabbilen

13°

1

,JÄRW/JUq/u se

q .J

 

Några exempel på rattutslag som funktion av tiden
samt motsvarande tidsmedelvärden under bromsningens
två första sekunder.

Figur 9.8.2
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Resultat

Prov med låst ratt

Sidavvikelsen hos fordonens främre ände som funktion av tiden

redovisas i figurerna 9.9.1 och 9.9.2. Kurvorna utgör medelvärdet

av de två försöken för respektive fordon. De enskilda försökens

avvikelse från medelVärdet varierade från i det närmaste noll

till cirka 20%.

Av figurerna framgår att Saabbilen var minst känslig för osymmet-

risk bromskraft på framhjulen. VolkSwagenbilen reagerar under

den första halva sekunden minst av de provade bilarna för att

sedan avvika kraftigast av alla. Volvo och Opelbilarna intar en

mellanställning.

Vid osymmetrisk bromsning på bakhjulen erhölls jämfört med före-

gående fall likartade men till storleken mindre sidavvikelseriän:

Saab- och Opelbilarna med motsvarande grad av osymmetri. Volks-

wagenbilen erhöll ingen mätbar sidavvikelse vid dessa prov

trots att den teoretiskt borde vara känsligare än deövriga.

Vid den matematiska analysen har dock inte styreffekter pç;a

elasticitet i hjulupphängning beaktats. En tänkbar förklaring

är att styreffekten precis balanserat bromskraftosymmetrin i

detta fall. Vid försöken med Volvobilen erhölls däremot en

sidavvikelse åt höger när den osymmetriska bromskraften skulle

gett vänstersväng. Extra prov med nedsatt bromskraft på Vänster

bakhjul gav en ännu kraftigare högersväng. Förklaringen till

detta torde vara att bakaxeln snedställdes för högersväng i

båda fallen och att bromskraftosymmetrin i ena fallet motver-

kade och i andra fallet samverkade med den uppkomna styreffek-

ten. De statiska prov som redovisas under punkt 9.7 visar också

att bakaxelupphängningens elasticitet var betydligt större på

vänster än på höger sida. I figur-9.9.2 har den sidavvikelse

som skulle erhållits enbart på grund av den statiskt uppmätta

axelsnedställningen inritats. Denna sidavvikelse ligger mellan

de vid bromsproven erhållna, ochstyrker därmed den i det före-

gående framlagda hypotesen.
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I figurerna 9.9.1 och 9.9.2 har linjer inritats på 0,9 meters

avstånd från nollinjen. Dessa linjer utgör gränserna för sid-

avvikelse från mitten av ett 3,5 meter brett körfält för en

1,7 m bred bil innan den lämnar körfältet. Vid kraftig osymmet-

risk bromsning av framhjulen nås denna gräns redan l,2-l,5

sekunder efter bromsningens början. Detta gäller alla de prova-

de fordonen. Skillnaden i sidavvikelse mellan de olika fordonen

framträder tydligare i bromsförlOppets senare skede.

I figur 9.9.3 visas sidavvikelsen efter 1, 2 och 3 sekunder

som funktion av osymmetrisk frambromskraft i procent av fordons-

tyngden för de provade fordonen. Av figuren framgåratt samban-

det mellan sidavvikelse och bromskraftosymmetri är approxima-

tivt linjärt utom för Volvobilen där bakaxelns snedställning

troligen orsakat den kraftiga olineariteten. Ur figuren kan man

således utläsa vad en given osymmetrisk bromskraft betyder i

sidavvikelse efter 1, 2 eller 3 sekunder. För den provade

Volkswagenbilen innebär t ex en bromskraftnedsättning av 30%

på ett framhjul, vilket är lika med en osymmetrisk bromskraft

på cirka 42% av fordonstyngden, en sidavvikelse av 0,9 m

efter 2 sekunder.

I figur 9.9.4 redovisas uppmätta rattmoment jämförda med sådana

som beräknats med utgångspunkt från osymmetrisk bromskraft,

styrrullradie och styrutväxling mellan ratt och hjul. Styrrull-

radien definieras som avståndet mellan styrspindelns (eller

styraxelns) skärning med vägbanan centrum på kontaktytan mellan

däck och vägbana.

Man kan konstatera att de beräknade värdena är av samma stor-

leksordning som de uppmätta. Samtidigt finner man att den teo-

retiska rangordningen inte stämmer med den uppmätta. Möjliga

förklaringar kan sökas i elastiska effekter och friktion i

kraftöverföringen mellan hjul och ratt. De uppmätta momenten

är alla små i förhållande till den vid en undersökning av

Stoudt et al 1969 för en grupp amerikanska kvinnor funna medel-

prestationen för rattmoment av 40 Nm. Beredskapen och erfaren-

het torde dock ha stor betydelse vid parering av ett som i detta

fall snabbt uppkommande moment. Försöken med kurskorrektion av

förare i denna undersökning som redovisas i följande avsnitt
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9.9.2 tyder på att de här aktuella momentens storlek är av se-

kundär betydelse för en förare med beredskap.^

Prov med kurskorrektion av förare

Förarnas förmåga att klara den förelagda uppgiften att hindra

fordonet att avvika från en given rak bana redovisas i figur

9.9.5 1 tabellform. Data på bromskrafter och retardationer vid

försöken framgår av figur 9.9.lO.

Av figur 9.9.5 framgår att osymmetrisk bromskraft på framhjulen

ger större sidavvikelse än osymmetrisk bromskraft på bakhjulen

utom för Volvobilen där snedställningen av bakaxeln vid broms-

ning visar sig vara lika svår att parera som kraftig osymmetri

på framhjulen. Verkan av den sistnämnda osymmetrin har dock

endast provats för det fall där bakaxelns snedställning har

en dämpande inverkan. Vid felfri bakaxelupphängning har man

således anledning att Vänta sig något sämre resultat vid osymmet-

risk bromskraft fram respektive bättre sådant vid osymmetri bak.

Tilltagande osymmetrisk bromskraft ger en tydlig tendens till

försämrat resultat. En jämförelse mellan de olika fordonen visar

att de största skillnaderna erhållits vid osymmetrisk bromskraft

på framhjulen. Minsta avvikelser erhölls med den framtunga Saab-

bilen och den största med den baktunga Volkswagenbilen, medan

Volvobilen och Opelbilen intar en mellanställning. Med felfri

bakaxelupphängning för Volvobilen skulle dess resultat sanno-

likt Visat ännu större överensstämmelse med Opelbilens. Resultat

på 0.24 m eller mindre bedöms som helt godtagbara, sidavvikelser

i intervallet O.25-O.5 meter som tveksamma och över 0.5 meter

som klart trafikfarliga. Klart trafikfarliga resultat erhölls

således endast med Volkswagenbilen vid bromskraftosymmetri på

framhjulen.

Förarnas arbetsinsats för att uppnå de i det föregående beskriv-

na resultaten belyses i figurerna 9.9.6-9.9.9. Av figurerna

9.9.6 och 9.9.7 framgår att styrutslagets likriktade tidsmedel-

värde under de två första sekunderna genomgående följer samma

tendenser som sidavvikelsen. Storê'medelstyrutslag hör således

ihOp med stor sidavvikelse eller med andra ord, trots större

ansträngning har man uppnått sämre resultat.
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Studier av andra kriterier som rattvinkelhastighet och maximalt

rattvinkelutslag i styrkorrektionens första skede redovisas i

figur 9.9.8. Av denna som visar Värden erhållna från det försök

i varje kombination som gav fordonet den bästa kursen framgår

att man för Saabbilen och Volkswagenbilen får likartade resultat

som för medelvärdet av rattutslaget, dvs sambandet att större

värden erhålls vid en svårare styruppgift gäller även för dessa

mätstorheter. Resultaten för Volvo och Opelbilarna är dock inte

lika entydiga" De kan sägas Visa att rattvinkelhastighet och

rattvinkelamplitud i initialskedet kan påverkas kraftigt av

tillfälliga variationer i förarens styrteknik. Dessa storheterär

därför osäkrare mått på arbetsinsats som betingas av styruppgif-

tens svårighetsgrad än rattutslagets medelvärde under de första

två sekunderna.

För att ytterligare illustrera förarnas manöverprestationer

vid de utförda proven har exempel på samhörande värden på ratt-

vinkelhastighet och rattmoment i initialskedet inritats i figur

9.9.9 som visar prestationsgränser som uppmätts för amerikanska

kvinnor av Eaton och Dittmeyer l970.Värdena gäller proven med

kraftig bromskraftosymmetri på framhjulen.Av figuren framgår att

förarprestationen vid de svåraste styruppgifterna nämligen vid

proven med Volkswagen- och Opelbilarna ligger utanför vad som

kunnat uppnås i den amerikanska undersökningen. Även vid proven

med Volvo och Saabbilen har ett par körningar utanför gräns-

kurvorna. län] kan således förvänta att en kvinnlig genomsnitts-

förare inte skulle klara samma styrprestation och därmed sanno-

likt får betydligt större sidavvikelse. Förarna kände till för-

söksprogram och åt vilket håll bilarna förväntades svänga. Un-

dersökningen kan därför inte ge svar på hur en oförberedd förare

reagerar i en verklig trafiksituation. Bromsningen varken ini-

tierades eller kontrollerades av föraren. Detta som främst moti-

verades av önskan om likformiga och repeterbara bromsförlOpp

bedöms ha försvårat styruppgiften för föraren eftersom han

fråntagits möjligheten att koordinera bromspedalkraft och styr-

kraft i initialskedet och inte visste den exakta tidpunkten

för bromsningens början. Proven torde sannolikt ändå represen-

tera mycket goda förarprestationer. En indikation om överrask-

ningsmomentets betydelse erhölls vid ett av proven där osymmet-

rin av misstag blev motsatt den förväntade. Sidavvikelsen blev

i detta fall cirka fyra gånger större än för normalprovet

(50 cm mot 12 cm).



.9.

66

EEQY-E§§-§EE§EQ§5§EE$92-êy_§Eyr§229@êE

Proven med styrautomat som genomfördes för att i möjligaste mån

eliminera inflytandet av de variationer i prestationsförmåga

som måste räkna med hos en mänsklig förare redovisas i figurerna

9.9.ll-9.9.13.

Av figur 9.9.ll framgår att sidavvikelsen är liten vid samtliga

prov. För Saabbilen mindre än 0,01 m. Största värde 0,17 m

erhölls som man borde vänta sig för Volkswagenbilen med kraftig

osymmetrisk bromskraft på framhjulen.

I figur 9.9.12 visas effektiva rattutslaget under de två första

sekunderna av bromsningen. Värdena överensstämmer både med av-

seende på tendens och storleksordning väl med de som erhållits

vid försöken med mänskliga förare.

Värden för prov med osymmetrisk bromsning på bakhjulen saknas

för Opelbilen beroende på vid proven tillfälligt uppträdande

fel på styrautomaten. Då tidigare utförda prov med förare visat

att styruppgiften i dessa fall var enkel och därför mindre

intressant beslöts att man av tids- och kostnadsskäl inte skulle

upprepa proven.

Data på de bromskrafter och retardationer som uppmättes vid

proven redovisas i figur 9.9.13.
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Utförda prov med låst ratt och med kurskorrektion av förare

respektive styrautomat har visat att osymmetrisk bromskraft

ger avvikelser i sida från ursprunglig kurs. Sidavvikelsen

har visats varaproportionell mot den osymmetriska bromskraftens

storlek och normalt vara riktad åt den sida där största broms-

kraft föreligger. Elasticiteter i bakhjulsupphängningen har på-

visats ge upphov till styreffekter under inverkan av bromskraft

som varit kraftigare än inverkan av det rena bromskraftmomentet

kring fordonets tyngdpunkt. Glapp och onormal elasticitet i

hjulupphängningarküü?således bedömas både ur hållfasthets- och

styreffektssynpunkt vid t ex kontrollbesiktning. På grund av

mängden olika hjulupphängningar torde i princip varje bilmodell

kräva individuella anvisningar. Grupper av bilar med likartade

egenskaper kan dock urskiljas.

Osymmetrisk bromskraft fram gav vid proven med felfri hjulupp-

hängning bak genomgående kraftigare sidavvikelse än osymmetrisk

bromskraft på bakhjulen. Detta berodde Cküis på att den osymmet-

riska bromskraften kunde göras större på frambromsarna dels på

att av hjulupphängningens elasticitet betingade styreffekter

bidrar till att öka sidavvikelsen vid osymmetrisk bromskraft på

framhjulen medan motsvarande effekt på bakhjulen får motsatt ver-

kan.

Både teoretiskt och experimentellt har det kunnat visas att

sidavvikelsen blir störst för ett överstyrt fordon och mindre

ju mer understyrt fordonet är. Det som i det föregående sagts

om inverkan av elasticiteter i hjulupphängning gäller de prova-

de bilarna. Vissa moderna bilkonstruktioner är dock så konstrue-

rade att framhjulen automatiskt ger kompenserande styrutslag vid

osymmetrisk bromsverkan fram.

Trots styrkorrektion erhölls för den ogynnsammaste kombinatio-

nen sidavvikelser på drygt 1 meter vilket bedöms som klart tra-

fikfarligt.

Ett entydigt samband har kunnat påvisas mellan förarpresta-

tionen i form av tidsmedelvärde för rattutslaget under de två

första sekunderna av bromsningen och styruppgiftens svårighets-
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grad mätt som sidavvikelse från ursprunglig kurs. Svårare

styruppgift ger både större sidavvikelSe och ökad förarpresta-

tion.

Uppträdande rattmoment var inte oroväckande stora med hänsyn

till möjligheterna att statiskt prestera dessa. Uppmätta sam-

band mellan rattvinkelhastighet och rattmoment jämförda med

maximal prestation för amerikanska kvinnor tyder på att prov-

förarna har presterat mer än man kan vänta sig av en kvinnlig

normalbilist.
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grad mätt som sidavvikelse från ursprunglig kurs. Svårare

styruppgift ger både större sidavvikelse och ökad förarpresta-

tion.

Uppmätta samband mellan rattvinkelhastighet och rattmoment jäm-

förda med maximal prestation för amerikanska kvinnor tyder på

att provförarna har presterat mer än man kan vänta sig av en

kvinnlig normalbilist- Uppträdande rattmoment var dock inte

oroväckande stora med hänsyn till möjligheterna att statiskt

prestera deSsa.



G
e
n
o
m
s
n
i
t
t
l
i
g

s
i
d
a
v
v
i
k
e
l
s
e

i
m
e
t
e
r

G
e
n
o
m
s
n
i
t
t
l
i
g

s
i
d
a
v
v
i
k
e
l
s
e

i
m
e
t
e
r

3 // /'
,/

70

   

   

    

   

  

 

    

 

 

      

 

 

IX IIXX Defekt Retarda-
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Figur 90901 Fordonets sidavvikelse som funktion av tiden vid

försöken med låst ratt. Resultat för försöksfordonen

SAAB och Volkswagen.
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l 2 3 4 sek

tid \\\ - 8,0 8 V.bak ,v4,25

*' körfältskant
(X) sidavvikelse pga glapp i bakvagn (beräknad)
x osymmetrisk bromskraft i procent av fordonets tyngd (I)
xx defekta hjulets bromskraft i procent av normala hjulets (II)

Fordonets sidavvikelse som funktion av tiden vid försöken

med låst ratt. Resultat från försöksfordonen Opel och Volvo.

Figur 9.9.2
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efter 3 sek

4

3 Försöksfordon

efter 2 sek SAAB

2

1

efter 1 sek

m efter 3 sek

4
Försöksfordon

OPEL
3

efter 2 sek
2

1

efter 1 sek

m

, efter 3 sek

4
u "

Forsoksfordon
3 / 1/ VOLVO

//l 'ä"" ** efter 2 sek
2

1

efter 1 sek

m efter 3 sek

4 Försöksfordon

VOLKSWAGEN
3 efter 2 sek

2

1

efter 1 sek

 

N5 10

Osymmetrisk bromskraft

I

Sidavvikelse vid låst ratt efter 1, 2 och 3 sek som
funktion av den osymmetriska bromskraften i procent
av fordonets tyngd. Prov med osymmetrisk bromskraft
på framhjul.

Figur 9.9.3
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Figur 9.9.4 Jämförelse mellan beräknat och uppmätt rattmoment
samt data avseende styrrullradie, styrutväxling
.och osymmetrisk bromskraft.

 

 
 

Försöksfordon

VOLKS-

SAAB VOLVO OPEL WAGEN

Styrrullradie på de provade fordonen (mm) 22 39 48 19

Utväxling rattzhjul (uppmätt) 13,8:1 15,5 1 15,2 1 14,7:1

Sneddragningskraft vid försöken med

låst ratt och stark sneddragning fram (N) 1335 1570 1805 1190

Till ratten överfört moment från sned-

dragningskraften. Beräknat (Nm) 2,16 3,92 5,70 1,57

Uppmätt rattmoment vid försök med låst

ratt och stark sneddragning fram (Nm) 0-1,86 6,90 4,03- 1,47-
5,40 2,06

     

 



Figur 9.9.5 Prov med kurskorrektion av förare.

korrektion erhållna sidoavvikelsen i första
skedet 1 meter.
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Den trots

(Två försök i varje kombination).

   

  

  

  

   

 

 

Defekt broms Sidavvikelse (m)

Bromskraft-

osymmetri Saab Volvo Opel Volkswagen

Frambroms

Stark osymmetri 0,18 0,12 0,25 0,13 0,23 0,40 0,50 L1,05

Frambroms

Svag osymmetri 0,04 0,08 0 0 0,18 0,27 0,50 0,12
______________-_1_ _- ---_._______---___-_______u_-___

Bakbroms

Stark osymmetri 0 0 0,25 0,25 - 0,10 0 0

Bakbroms

Svag osymmetri 0 - 0,18 0,24 - - - 0,06

Figur 9.9.6 Prov med kurskorrektion av förare. Tidsmedelvärde
för rattutslaget under de två första sekundernas
bromsning med osymmetrisk bromskraft.
för varje kombination).

 

Defekt broms
Likriktat tidsmedelvärde
för rattutslaget (grader)

 

 

Bromskraft-

osymmetri Saab Volvo Opel Volkswagen

Frambroms

Stark osymmetri 11 12 14 16 27 30 43 43
_________________1..____-.- ___._____..._____

Frambroms

Svag osymmetri 8 13 6 8 14 19 21 34

Bakbroms

Stark osymmetri 7 10 8 11 4 11 7 7
---4---------_--w-------------4 -- --- 4- -- --F -----w-----

Bakbroms \

Svag osymmetri 3 12 17 - - 7 8

 

 

   

 

   

  

(Två försök
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Tidsmedelvärde för rattutslaget

grader

40

35

30

25

20

15

10

Volkswagen, fram

Opel, fram

 

 

 

  

 

I\§9 Volvo, fram

\/

 

 

Volvo, bak

Saab, fram

Saab, bak

Volkswagen, bak

[ I I I l T i

2 4 6 8 10 12 14 Z

Osymmetrisk bromskraft i procent av fordonets tyngd

Figur 9.9.7 Prov med kurskorrektion av förare. Tidsmedelvärdet
för rattutslaget under de två första sekunderna av
bromsning med osymmetrisk bromskraft. (Två försök
för varje kombination).



 

Defekt broms

Bromskraft-

osymmetri

f7§ww§hastighet _hgm h_'\g

hgrader

 

anka. *' i- \ r_

' rattutslag

  

Saab Opel Volkswagen Saab Volvo Opel ' Volkswagen

 

Frambroms

Stark osymmetri

 

Frambroms

Svag osymmetri

Bakbroms

Stark osymmetri

Bakbroms

Svag osymmetri

 

_-__--_--____-_-_--_

 

åt vänster

 

230

åt vänster

  

_--_---_---g---- _-__-____ -_---__--_-

åt vänster - 17

       

Figur 9.9.8 Prov med kurskorrektion av förare. Den vid första korrektionsrörelsen
använda ratthastigheten och samhörande maximala rattutslag vid olika
fall av bromskraftosymmetri.
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grader/sek

Figur 9.9.9 Samband mellan rattmoment och ratthastighet er-
hållna vid proven med kurskorrektion av förare,
samt av Eaton och Dittmeyer 1970 funna presta_

tionsgränser för kvinnor i USA



Figur 9.9.10 Bromskrafter och retardationer uppmätta vid prov med kurskorrektion
av förare.

I Osymmetrisk bromskraft i procent av fordonets tyngd

II Defekta hjulets bromskraft i procent av det normala hjulets

III Retardationsnivå 1 m/s2

 

Defekt broms Saab Volvo Opel Volkswagen

Bromskraft-
osymmetri I II III I II III I II III I II III

  

Frambroms

_______________ __J______.

Frambroms

Stark osymmetri 12,5 15 3,71 12,3 18,5 3,66 14,2 15,5 3,45 11,2 11 3,17

Svag osymmetri 7,6 43 3,55 7,6 47 4,15 9,2 42 3,77 6,4 43 3,42

  

Bakbroms

Stark osymmetri 8,5 12 3,32 7,9 8 4,35 5,7 15,5 4,50 9,4 9 3,76
__---__---_--

 

Bakbroms

Svag osymmetri 4,5 45 3,70 4,6 41 4,28 - - 6,8 33 3,90

               

7
8
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Figur 9.9.11 Prov med kurskorrigering av styrautomat. Den
trots korrigering erhållna sidoavvikelsen i
första skedet 1 meter.

  

   

Defekt broms

Bromskraft-

osymmetri Saab Volvo Opel Volkswagen

Frambroms

Stark osymmetri »0 0,14 0,10 0,17

Frambroms

Svag osymmetri NO 0,13 0,10 0,10

Bakbroms

Stark osymmetri »0 NO - 0,12

Bakbroms

Svag osymmetri NO NO - NO

 

  

 

 

  

Figur 9.9.12 Prov med kurskorrigering av styrautomat. Kvad-
ratiskt tidsmedelvärde under de två första se-
kundernas bromsning med osymmetrisk bromskraft.

  

  

Defekt broms

Bromskraft-

osymmetri Saab Volvo Opel Volkswagen

Frambroms

Stark osymmetri 19 30 23 56
---__-_____t_____- ____________

Frambroms

Svag osymmetri 10 18 22 28
---- -np -- -------1 -------Ir ---------- _-

Bakbroms

Stark osymmetri 8 28 - 30

Bakbroms

Svag osymmetri 10 17 - 9

    

 

 



Figur 9.9.13 Bromskrafter och retardationer uppmätta vid prov med kurskorrektion
av styrautomat.

I Osymmetrisk bromskraft i procent av fordonets tyngd

II Defekta hjulets bromskraft i procent av det felfria hjulets

III Retardationsnivån 1 m/s2

 

Defekt broms Saab Volvo Opel Volkswagen
Bromskraft-

osymmetri I II III I II III I II III I II III

  

Frambroms

Stark osymmetri 11,7 14 3,60 12,6 19 3,82 14,4 18 4,10 11,2 17 3,15

 

Frambroms

Svag osymmetri 6,3 48 3,40 6,5 51 4,0 10 42 4,25 6,0 55 3,70

Bakbroms

Stark osymmetri 7,6 14 3,35 6,5 10 4,30 - - - 8,8 6 3,70
-_ __-_ __ __-_- _-_-T_ _---P---_--F---_- q p__-_-1-__--0--

Bakbroms

   

 

 

    

Svag osymmetri 4,8 47 3,35 4,7 38 4,30 - - - 6,5 25 3,70

 

  

 

  
8
0
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Appendix A

Beskrivning av hjulbromsar för personbilar

För användning på personbilar förekommer idag två huvudtyper av

hjulbromsar, trumbromsar och skivbromsar. Trumbromsarna kan med

hänsyn till funktionsprincipen indelas i fyra olika typer, medan

skivbromsarna kan indelas i två typer. Den principiella skillna-

den i funktion mellan dessa olika typer är deras olika grad av

självförstärkning.

Med självförstärkning avses i detta sammanhang att den friktions-

kraft som vid bromsning uppstår mellan bromsbelägg och broms-

trumma resp- skiva ger upphov till en kraft som ökar anligg-

ningstrycket mellan dessa båda komponenter och därmed ökar

bromskraften utöver det värde som skulle ha erhållits vid en

broms utan självförstärkning. Det som för en trumbroms är av-

görande för dess grad av självförstärkning är bromsbacksar-

rangemenget och bromstrummans rotationsriktning samt friktions-

koefficienten mellan bromstrumma och bromsbelägg. Om nämligen

bromsbacken är så lagrad att friktionskraften vid bromsbeläggets

yta vid bromsning ger ett på bromsbacken verkande vridmoment

med avseende på lagringspunkten som är riktat åt samma håll som

det vridmoment som erhålles från kolven i bromscylindern, fås

sålunda en självförstärkning av bromskraften. En så arrangerad

bromsback benämnes primärback. Om å andra sidan bromsbacken är

så lagrad att de två vridmomenten motverkar varandra, erhålles

sålunda ingen självförstärkning och en sådan bromsback benämnes

sekundärback. Friktionens inverkan på självförstärkningen hänger

samman med elasticitet i bromsbackar och bromstrumma som normalt

förskjuter tryckcentrum såeüj:självförstärkningen ökar med

ökande friktion.

En simplexbroms (figur Al) har en primärback och en sekundärback.

Denna konstruktion medför att endast en bromscylinder behövs,

vilken dock innehåller två hydraulkolvar, en för vardera broms-

backen. Primärbacken är, vid angiven rotationsriktning, den hög-

ra i figuren.

En duplexbroms(figurZUU kmr två primärbackar eller, vid omkas-

tad rotationsriktning, två sekundärbackar. Vid denna konstruk-

tion fordras två bromscylindrar. Av praktiska skäl bortses

här från trumbromsar med fler bromsbackar än två. Figur A3



visar en s k duoservobroms. Denna bromstyp skiljer sig till sin

konstruktion från duplex- och simplexbromsen främst därigenom

att bromsbackarna saknar fixerad vridningspunkt. Beteckningen

flytande backar förekommer ibland. Liksom hos simplexbromsen

fordras endast en bromscylinder med två hydraulkolvar som verkar

på var sin bromsback. De två bromsbackarna är i sina i figuren

nedre ändra via en kort stav förenade med varandra. Vid ansätt-

ning av bromsen fungerar denna i första ögonblicket som en simp-

lexbroms i det att bromsbackarna vrider sig kring den ovannämnda

stavens ändpunkter. Då bromsbeläggen kommit i kontakt med broms-

trumman kommer den på primärbacken (den högra bromsbacken i fi-

gur A3) verkande friktionskraften att påverka sekundärbackenvia

den bromsbackarna förbindande stav som ovan nämnts. Denna frik-

tionskraft ökar sålunda anliggningstrycket på sekundärbacken.

Friktionskraften tas upp av det mothåll som sekundärbackens i

figuren övre ände vilar emot.

Av ovan beskrivna trumbromsar är duo-servo-bromsen den som har

den största självförstärkningen. Därnäst kommer duplexbroms med

rotationsriktning och bromsbacksarrangemang enligt figur A2.

Nummer tre är simplexbromsen, medan en duplexbroms med broms-

backsarrangemang enligt figur A2 men med omvänd rotationsrikt-

ning saknar självförstärkning.

En skrivbroms (figur A4) saknar normalt självförstärkning. Genom

att under bromsning medge en viss tangentiell rörelse hos broms-

belägget och dess hållare kan medelst ett kilarrangemeng dock

självförstärkning erhållas även hos skivbromsen. Denna metod har

utnyttjats hos vissa amerikanska skivbromskonstruktioner.

Vid beräkning av det moment som erhålles från en broms vid ett

givet bromsoljetryck kan följande formel användas

M= r-P-A-K där

M==Bromsmoment

P==Bromsoljetryck

A==Hjulcylinderns tvärsnittsyta. Vid duplexbroms räknas endast

ena cylindern och vid skivbroms endast ytan på en sida av

skivan

K==Kraftöverföringsfaktor som innefattar inverkan av friktions-

koefficient, självförstärkning två cylindrar i duplexbroms

och mottryck på skivan i en skivbroms

r==Effektiv momentarm



I de fall en bilkonstruktör har valt att utrusta sin bil med

en broms med hög självförstärkning har detta skett för att på

ett enkelt sätt få hög bromskraft och låg pedalkraft och kort

pedalväg (dvs liten utväxling i bromspedalarrangemanget) utan

användande av servoutrustning. Som framgår av figur 1 betyder

dock en liten variation hos friktionskoefficienten mellan broms-

belägg och bromstrumma eller- skiva hos en broms med stor själv-

förstärkning en stor variation hos bromskraften, vilket sålunda

betyder ett instabilt bromssystem. En bättre lösning är alltså

att använda en bromstyp med liten självförstärkning, Vilket dock

medför att höga bromspedalkrafter erfordras vid en kraftig broms-

ning såvitt inte bilen utrustas med servodon.



   

Fig Al Trumbroms av typ Fig A2 Trumbroms av typ
simplex duplex

l Hjulcylinder

2 Bromsback

3 Justeringsanordning

    
Fig A3 Trumbroms av typ duowservo
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Skiva

Bromsbelägg

Cylinderblock

 

Demonteringstapp

 

Returstift

 

DOmmPGCkninS-'J Bromsok

 

Frikopplingsbult för bromsbelögg

               

Fig A4 Skivbroms

Fiq A5 Kraftöverförings-
faktor K som funktion av
bromsbandens friktions"

/[ koefficient.

IQ Duplexbroms med två pri-
l märbackar

2. Simplexbroms (en primär-
_- 1 och en sekundärback)

3. Duplexbroms med två se-
//r // kundärbackar

// 5// 4. Skivbroms utan självför-
///, P/r stärkning

/,/ ,_r
1/
0,/

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5
FRIKTIONSKOEFF IC IENT




