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Katastrofbromsfunktion hos påskjutsbromsar

av Olle Odsell

Statens väg- och trafikinstitut (VTI)

Fack

581 01 LINKÖPING

REFERAT

Katastrofbromsfunktionen hos sju olika, vanligt före-

kommande påskjutsbromssystem för släpvagnar, har pro-

vats. Provningen bestod av laboratoriemässig uppmät-

ning av data som har betydelse för katastrofbromsens

funktion samt av praktiska körförsök då släpvagnen

kopplades loss från dragbilen i 50 km/h. Körförsöken

utfördes med bromssystemen i originalutförande samt

med olika modifieringar av katastrofbromsar och vag-

nar .

Provningarna ligger till grund för ett förslag till

krav på katastrofbromsfunktion hos påskjutsbromsar.

Kraven är utformade så att de lätt kan kontrolleras

vid typprovning av påskjutsbromsar.
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Emergency brake function of inertia brake systems

by Olle Odsell

National Swedish Road and Traffic Research Institute

Fack

5-581 01 LINKÖPING Sweden

ABSTRACT

The emergency brake function of seven different

trailer inertia brake systems has been studied.

Measurements<lfrelevant parameters for the emergency

brake function were made and tests of brake performance

when the trailer was separated from a towing vehicle

at 50 km/h were conducted. The tests were carried out

with the trailers and brake systems both in original

condition and with some modifications.

The results provide a basis for a proposal of provisio-

nal requirements for the emergency brake function of

inertia brake systems. The suggested requirements are

easy to check at laboratory-testing for type-approval

of inertia brake systems.
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Katastrofbromsfunktion hos påskjutsbromsar

av Olle Odsell

Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
Fack

581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Nästan alla släpvagnar som är utrustade medpåskjuts-

broms har s k katastrofbromsfunktion, vilket innebär

att släpvagnens bromsar automatiskt ska ansättas vid

brott på kopplingsanordningen. I gällande svenska be-

stämmelser för påskjutsbromsar finns dock inga spe-

cificerade krav på katastrofbromsen. I samband med

att nya föreskrifter för påskjutsbromsar började ut-

arbetas gav därför Statens trafiksäkerhetsverk (TSV)

i uppdrag till Statens väg- och trafikinstitut (VTI)

att utarbeta förslag till krav på katastrofbromsens

funktion.

Katastrofbromsfunktionen hos sju olika, vanligt före-

kommande påskjutsbromssystem för släpvagnar provades.

Provningen bestod av laboratoriemässig uppmätning av

data som har betydelse för katastrofbromsens funktion

samt av praktiska körförsök då släpvagnen kopplades

loss från dragbilen i 50 km/h. Körförsöken utfördes

med bromssystemen i originalutförande samt med olika

modifieringar av katastrofbromsar och vagnar.

Efter att släpvagnskopplingen lyfts av dragkulan loss-

nade samtliga vagnar i originalutförande från dragbiw

len genom att katastrofbromsvajern eller dess infäst-

ningar brast. Två vagnar blev dock obromsade efter

separationen p g a att karbinhaken respektive vajern

brast innan bromsarna ansatts. De övriga fem vagnarna

erhöll bromssträckor mellan 12 - 32 m, vilket motsva-

rar retardationer på ca 0.3 - 0.8 g. Under inbroms-

ningen avvek ofta vagnarna i sidled och sidavvikelser
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på upp till 7.5 m uppmättes. Sidavvikelsens storlek

och riktning berodde huvudsakligen på vilken del av

kOpplingen som tog i marken och hur ett eventuellt

stödhjul var placerat.

I sex körningar med olika vagnar ersattes vajern med

en kätting så att vagnen skulle hållas kravefter

bilen sedan katastrofbromsen trätt i funktion. Trots

detta lossnade vagnen i fyra fall p g a att kättingen

eller de detaljer i vagnen som kättingen var fäst i

inte höll för de stora dragkrafterna. I de två åter-

stående fallen hölls vagnen kvar bakom bilen och en

lugn och stabil inbromsning av fordonskombinationen

erhölls.

Sannolikheten att en bromsad släpvagn bakom en bil

bringar bilen ur kontroll är betydligt mindre än san-

nolikheten att en herrelös släpvagnkommer över bland

mötande trafik eller kolliderar med människor eller

föremål vid sidan av körbanan. Därför skulle det

vara önskvärt att släpvagnen hölls kvar efter dragfor-

donet sedan katastrofbromsen ansatts. Det skulle dock

kräva avsevärt kraftigare infästningsdetaljer för an-

sättningsanordningen på både dragfordon och släpvagn.

Det skulle förmodligen också nödvändiggöra specialut-

förande av påskjutsanordningarna för den svenska mark-

naden jämfört med övriga Europa. Med tanke på kostna-

derna för detta och på att det torde vara relativt

ovanligt att släpvagnar lossnar från dragfordon, är

det tveksamt om de säkerhetsmässiga fördelarna motive-

rar dessa ändringar. Därför har inte något krav på

att släpvagnen ska hållas kvar efter bilen tagits med

i förslaget till krav på katastrofbromsens funktion.

Provningarna resulterade i följande förslag:

"Efter att utlösningsanordningen momentant utsatts

för en dragkraft av 25% av G, ska en bestående bromskraft
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av minst 35% av G erhållas. Utlösningsanordningen och

dess infästningar ska kunna motstå en dragkraft av

minst 35% av G utan att brista. Då katastrofbromsen

aktiveras får krafter som kan påverka släpvagnens

rörelseriktning inte överföras." (G = släpvagnens

tyngd då vagnen är lastad till totalvikten).

Ovanstående krav kan lätt kontrolleras genom provning

i rigg vid typprovning av påskjutsbromsar vid VTI.
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Emergency brake function of inertia brake systems

by Olle Odsell
National Swedish Road and Traffic Research Institute

Fack

5-581 01 LINKÖPING Sweden

SUMMARY

In Sweden, almost all trailers equipped with inertia

brake systems have a so called emergency brake function.

This means that the brakes of the trailer are automa-

tically applied if the coupling breaks while the

trailer is in motion. There are, however, no standards

for this function in the Swedish regulations for

inertia brake systems. When the Swedish Road Safety

Office (TSV) started to develop new regulations for

inertia brake systems, the National Swedish Road and

Traffic Research Institute (VTI) was commissioned to

suggest a provisional standard for the emergency brake

function.

The emergency brake function of seven different trailer

inertia brake systems was studied. Measurements of

relevant parameters for the emergency brake function

were runka and tests of brake performance when the

trailer was separated from a towing vehicle at 50 km/h

were conducted. The tests were carried out with the

trailers and brake systems both in original condition

and with some modifications.

After coupling separation all trailers in original

condition broke away from the towing vehicle either

due to breaking of the actuation-wire or its attach-

ment details. Two trailers continued without brakes

because the snap-hook or the wire broke before the

brakes were permanently applied. The other five trailers

stopped after 12-32 m distance. This corresponds to

retardations of O.3-O.8 g. During braking the trailers
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often deviated sideways and deviations of up to 7.5 m

were recorded. The magnitude and direction of the

deviation was dependent mainly on which part of the

coupling hit the ground or, if there was a support-

wheel, where it was situated and how it was oriented.

For six runs with different trailers the actuation-

wire was replaced by a chain that would keep the

trailer behind the car after coupling separation.

Four of these runs, however, resulted in break away

due to failure of the chain or its attachment points

on the trailer. In the remaining two runs the trailer

stayed behind the car and a very stable and undramatic

braking of car and trailer resulted.

The probability that a braked trailer behind a car

would bring the car out of control is less than the

probability that a trailer on the loose would run

ixnx) oncoming traffic or hit obstacles or peOple

beside the road. Therefore it would be desirable to

keep the trailer behind the car after the emergency

brake has been activated. However, this would require

structural changes to the attachment points of the

actuation device, both on car and trailer. It would

probably also require special design of the trailer

coupling for the Swedish market compared with the

rest of EurOpe. Considering the cost of this and the

rarity of car/trailer separation, it is doubtful

whether safety reasons alone could justify the required

changes. Therefore, no requirement that the trailer

shall stay behind the car is included in the prOposed

regulations for the emergency brake function.

The study resulted in the following proposal:

"After the actuation device instantaneously has been

pulled with a force of 0.25 G, a permanent braking

force of not less than 0.35 G must be obtained. The

VTI RAPPORT NR 143



VIII

actuation device and its attachment details must with-

stand a force of 0.35 G without breaijmL'When the

emergency brake is activated, forces that can alter

the trailer's direction of movement must not be trans-

ferred." (G = vertical force caused by gravity when

the trailer is loaded to total weight). The proposed

requirements are easy to check at testing for type-

approval of inertia brake systems.
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BAKGRUND

I Fordonskungörelsen 22 § föreskrives att färdbroms

på släpvagn ska vara så beskaffad att släpvagnen

automatiskt bromsas in vid brott på kopplingsanord-

ningen. Vissa mindre tvåhjuliga släpvagnar behöver

ej detta om vagnen är försedd med reservkoppling som

kvarhåller vagnen efterbilen vid brott på ordinarie

kopplingsanordning. De allra flesta släpvagnar som

är utrustade med påskjutsbroms har dock automatisk

bromsverkan, s k katastrofbroms, eftersom det åstad-

kommes relativt lätt genom att i dragfordonet fästa

en vajer som ansätter släpvagnens parkeringsbroms i

händelse av brott på kopplingsanordningen.

I de bestämmelser för påskjutsbromsar (BoF 05-01-03-01)

som för närvarande gäller, finns inga specificerade

krav på katastrofbromsens funktion. Vid typprovning

av påskjutsbromsar och vid typ- eller registrerings-

besiktning av släpvagnar kontrolleras dock att ka-

tastrofbromsen går att ansätta på stillastående vagn.

Metoden överensstämmer dock dåligt med de förhållanden

som gäller vid en verklig separation av dragfordon

och släpvagn i fart, och man kan ifrågasätta om ka-

tastrofbromsar som idag är godkända fungerar som av-

sett i en sådan situation.

I samband med att ansvaret för typprovning av på-

skjutsbromsar 1976 överflyttades till Statens väg-

och trafikinstitut (VTI),

(TSV)

för påskjutsbromsar.

började Statens trafiksäker-

hetsverk i samarbete med VTI utarbeta nya före-

skrifter Då framkom önskemål att

i de nya föreskrifterna kunna ange krav på katastrof-

och i första handbromsens konstruktion och funktion,

önskade man svar på följande frågor:
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0 Hur stor bromskraft ska man kräva när katastrof-

bromsen trätt i funktion?

0 Hur stor ansättningskraft ska man maximalt till-

låta för att bromsarna säkert ska ansättas, även

om vagnens framdel går ned på ett rullande stöd-

hjul då vagnen lossnar från bilen?

0 Hur stor dragkraft ska katastrofvajern och dess

infästningar tåla för att säkerställa att brom-

sarna ansätts innan vajern lossnar eller går av?

0 Är det önskvärt att dragfordon och släpvagn

skiljs sedan bromsarna ansatts, eller ska man

sträva efter att hålla kvar släpvagnen efter

bilen?

För att få svar på dessa frågor utfördes vid VTI

provningar som omfattade både laboratorieprovning

och praktiska körförsök med ett antal släpvagnar för-

sedda med påskjutsbromsar med katastrofbroms av olika

utföranden.

UTFÖRANDE AV KATASTROFBROMSAR

De konstruktioner av katastrofbromsar som för närvarande

finns på påskjutsbromssystem grundar sig i samtliga fall

på att en vajer, fäst i dragfordonet, ansätter par-

keringsbromsen om släpvagnen lossnar. Den ände av vajern

som fästes i dragfordonet är försedd med en karbinhake.

Den andra änden är oftast försedd med en ring, så av-

passad att då släpvagnens bromsar blivit ansatta, ringen

öppnas och dragfordon och släpvagn skiljs från varandra.

Detta är i många länder i EurOpa ett krav som enligt

uppgift skall ha kommit till för att undvika att den

bromsade släpvagnen bringar dragfordonet ur kontroll.
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Ringen ska dock även säkerställa att katastrofbromsens

spärranordning inte dras sönder vid aktiveringen.

I det vanligast förekommande utförandet är vajern i

släpvagnen infäst i en förlängning nedtill av hand-

bromsspaken (om handbromsen dras åt bakåt) eller direkt

i handbromsspaken (om handbromsen dras åt framåt). När

katastrofbromsen aktiveras ska spaken hållas i åtdraget

läge även sedan vajern lossnat. Detta åstadkommes ge-

nom handbromsens spärrmekanism som oftast består av

ett tandsegment. På vissa påskjutsbromssystem med

backautomatik är dock ett antal tänder i början av

segmentet borttagna. Detta beror på att man, för att

erhålla parkeringsbromsfunktion även om vagnen står

i uppförsbacke och vagnen vill rulla bakåt, har för-

sett transmissionen med ett fjädermagasin. För att

säkerställa att detta fjädermagasin komprimeras vid

åtdragning av handbromsen, tar man bort några tänder

i början på spärrsegmentet. Detta innebär också att

katastrofvajern inte får lossna förrän handbromsspaken

åtdragits så långt att den spärras.

I en konstruktion (Grümer) har man istället för spärr-

segment en förspänd fjäder som håller handbromsspaken

i åtdraget läge. Katastrofbromsen och handbromsen an-

sätts genom att spaken flyttas från sitt viloläge över

ett jämviktsläge för fjädern så långt att fjädern får

en verksam hävarm och därefter ansätter bromsen auto-

matiskt.

En annan konstruktion (Hahn) använder också en för-

spänd fjäder men denna träder bara i funktion då

katastrofbromsen aktiveras. Handbromsen fungerar som

vanligt med spärrsegment. I änden på katastrofvajern

sitter en sprint som håller fjädern i hoptryckt läge.

Då katastrofbromsen aktiveras dras sprinten ur och

fjädern trycker handbromsspaken till åtdraget läge.
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PROVADE PÅSKJUTSBROMSAR

För att ge en allsidig bild av katastrofbromsars

funktion provades sju olika påskjutsbromssystem

representerande olika konstruktioner och viktklasser

(se tabell 1.). Samtliga bromssystem är av modern

konstruktion med backautomatik och säljs för närvarande

på den svenska marknaden.

TSV 221 P har katastrofbroms som aktiveras med hjälp

av en förlängning av handbromsspaken och en förspänd

fjäder. TSV 173 P har katastrofbroms som aktiveras

med hjälp av en sprint och en förspänd fjäder. Övriga

fem har katastrofbroms som aktiveras med hjälp av en

förlängning av handbromsspaken och ett spärrsegment.

Av dessa fem har alla utom TSV 184 P ett fjädermagasin

som komprimeras vid ansättning av handbromsen.

Påskjutsbromsarna var monterade på flakvagnar som

under provningarna var belastade med vikter till total-

vikten och med en statisk vertikal kulbelastning motsva-

Samtliga bromssystem justeradesrande 5% av totalvikten.

enligt fabrikantens anvisningar.

LABORATORIEMÄSSIG MÄTNING

Provningen inleddes med laboratoriemässig mätning av

data som har betydelse för katastrofbromsens funktion.

Varje vagn placerades på institutets rullbromsprovare

och katastrofvajern kOpplades till en tryckluftscylin-

der med en kraftgivare. Följande data uppmättes:

FO = dragkraft i katastrofvajern när handbromsspaken

börjar röra sig, d v 5 bromsen börjar ansättas

Fl = dragkraft i katastrofvajern när handbromsspaken

låser i första spärrhacket
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Tabell 1: Data över provade påskjutsbromsar

Typgodk nr Fabrikat och typ Totalvikt Däck-

mt (kg) dimension

  

TSV 171

TSV 221

TSV 185

TSV 203

TSV 173

TSV 184

TSV 213

Grümer AR 13/BPW S 2304 1 200 7.00

Grümer A 1510/BPW S 2304 500 7.00 14

Grau GSA 1.5/Knott 20-963 850 155 13

x 14

x

x

Grau GSA 1.5/Knott 20-9631xggi 500 6.70 x 13

x

x

R

,_.|

Hahn ABR 13.3K-554-1/201-1 000 6.40 13

B&B Sigma III/10" Reverse 350 6.70 13

Alois-Kober 120 SR/2050 200 185 S 14

I
-
i
I
-
l
u
-
l
r
-
I

0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
D
4

     



Bl = sammanlagd bromskraft vid hjulens periferi då

handbromsen låst i första spärrhacket

Resultaten anges i tabell 2.

För varje påskjutsbroms uppmättes dessutom draghåll-

fastheten hos fem stycken separata katastrofvajrar

med karbinhake och i förekommande fall ring.

Medelvärdena av dessa mätningar anges i tabell 3.

Kommentarer till tabell 2 och 3:

TSV 221 P: Det krävs 600 N dragkraft i vajern för att

handbromsspaken ska röra sig och passera fjäderns

jämviktsläge. Därefter krävs ingen mer dragkraft var-

för Fl = F O.

TSV 185 P och TSV 203 P: Dessa båda bromssystem har

samma påskjutsanordning och samma katastrofvajer.

Ringen i änden av vajern öppnarsig vid ungefär samma

kraft som Fl och i ett fall öppnade ringen innan spa-

ken låste i första spärrhacket.

TSV 173 P: Värdet på F anger utdragningskraften för

den originalmonterade åprinten. Utdragningskraften

varierar med olika sprintar och med hur den monteras.

Provning gjordes med fem sprintar inskjutna olika

långt och utdragningskrafterna varierade från 1 500 N

till över 3 000 N, (d v 5 sprinten lossnade inte vid

3 000 N, vilket var maximal dragkraft i provriggen).

TSV 184 P: På grund av att handbromsspaken påverkar

bromsstaget direkt utan att gå över något fjädermaga-

sin, inverkar bromssystemets justering mycket på

vilken bromskraft som erhålles när handbromsspaken

låser i första spärrhacket. Med samma justering som

i tabell 2 uppmättes dragkraften i vajern till
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Tabell 2: Ansättniggskrafter och bromskrafter för katastrofbromsar

 

Typgodk

mt = totalvikten (kg), G =

nr mt (kg) F0(N) l(N)

mt' g (N)

Fl(% aVG) B (N) Bl( % avCD

 

TSV

TSV

TSV

TSV

TSV

TSV

TSV

171

221

185

203

173

184

213

D
-
u
D
-
a
O
-
a
D
-
a
D
-
a
D
-
a
D
-
u

H
t
-
l
r
-
l
r
-
I
t
-
l

200

500

850

500

000

350

200

350

600

350

550

>3 000

200

350

1 650

(600)

2 300

2 350

(>3000)

750

2 200

14

4

28

16

>3l

6

19

w
F
M
W
K
D
N
Q
'

000

100

100

600

000

010

000

34

48

37

31

61

15

34
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Tabell 3:

Typgodk nr

Draghållfasthet hos katastrofvajrar med infästningar

karbinhake

(N) 6 av G)

ring

av G)

vajer

(N) (% av G)

Anmärkningar

 

TSV

TSV

TSV

TSV

TSV

TSV

TSV

171

221

185

203

173

184

213

0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4

v
v
m
m
w
m
m

500

500

500

500

700

000

600

38

31

42

24

48

>45

31

w
w
m
m

000

000

400

400

600

000

34

27

29

16

31

51

>4 500 > 38

>4 500 >31

>3 500 > 42

>3 500 > 24

5200 53

5500 42

6000 51

vajer ej uppmätt

hameequxnätt

ring tråd ;25 4 .5mm

rnrytnäMÅSDnm

          



2 050 N = 15 %

tredje spärrhacket. Bromskraften var då 4 500 N = 34

av G, när handbromsspaken låste i

o\
0

av G. Vid hållfasthetsprovningen av vajern gick den i

allmänhet av vid vajerlåset.

TSV 213 P: Två ringar med olika tråddiameter provades.

Den klenare ringen var jämnstark med karbinhaken och

den kraftigare ringen var jämnstark med vajern.

KöRFöRsöK

Katastrofbromsfunktionen hos varje påskjutsbroms pro-

vades vid separation av släpvagn och dragfordon i

hastigheten 50 km/h. Dragfordonet (Chrysler New Port

herrgårdsvagn) var utrustat med en anordning bestående

av en hävarm och en rulle som lyfte upp släpvagns-

kOpplingen från dragkulan och därmed möjliggjorde

separationen (se figur 1 och 2). Katastrofvajern

kopplades till en fästögla med kraftgivare så att

dragkraften i vajern kunde registreras med en skrivare

i bilen. Efter bromsningsförloppet uppmättes vagnens

stoppsträcka och sidavvikelse. Sidavvikelsen definie-

rades som vinkelräta avståndet från kulhandsken till

linjen för rak kurs. Varje körning filmades för att

möjliggöra utvärdering även i efterhand. Körförsöken

utfördes på en lång raksträcka på Mantorp Parks motor-

bana (se figur 3). Med varje vagn gjordes flera kör-

ningar och mellan dessa ändrades vissa detaljer så-

som stödhjulets läge, vajerdimension, bromsjustering

m m. Vagnarna försågs framtill med två stycken "has-

skydd" som förhindrade att påskjutsanordning och

chassi skadades vid körning utan stödhjul eller om

stödhjulet skulle Vika sig (se figur 4).

Detaljerade resultat från alla körningarna redovisas

i bilaga 1. Generellt om resultaten kan sägas att

samtliga vagnar i normalutförandet lossnade från drag-
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Figur 1. Hävarm i utgångsläge

Figure l. Lever in start position

 
Figur 2. Släpvagnskoppling avlyft från dragkulan

Figure 2. Trailer coupling lifted from hitch
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Figur 3. Provstracka på Mantorp Park

Figure 3. Test-track at Mantorp Park

 
Figur 4. Släpvagnsk0ppling med hasskydd

Figure 4. Trailer coupling with protective irons
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bilen genom att ringen, karbinhaken eller vajern brast.

På fem av de sju vagnarna i normalutförande erhölls

bestående bromsverkan medan de två övriga vagnarna

blev obromsade efter separationen. Detta berodde i

det ena fallet (TSV l73 P) på att karbinhaken brast

innan sprinten som höll den förspända fjädern drogs

ut. I det andra fallet (TSV 184 P) gick vajern av in-

nan handbromsspaken nådde första spärrhacket.

I de fall katastrofbromsen fungerade som avsett er-

hölksretardationer i storleksordningen 5-8 m/s2 för

de enaxliga vagnarna och 3-4 m/s2 för den provade

boggivagnen. Detta motsvarar bromssträckor 12-20 m

respektive 24-32 m från hastigheten 50 km/h.

Under inbromsningen avvek ofta vagnarna i sidled och

sidavvikelser på upp till 7.5 m uppmättes. Sidavvikel-

sens storlek och riktning berodde huvudsakligen på

vilken del av k0pplingen som tog i marken. Om vagnen

hade stödhjul var sidavvikelsen starkt beroende av om

hjulet var orienterat rakt eller snett i förhållande

till färdriktningen och om det var låst för rotation

eller frirullande. Minsta sidavvikelsen erhölls som

väntat om stödhjulet var riktat rakt i färdriktningen

och var frirullande.

Samtliga vagnar var vid proven lastade till en vikt i

närheten av bromssystemets totalvikt. En vagn utrustad

med bromssystemet TSV 213 P provades även vid tomvikten

250 kg. Katastrofbromsen fungerade som avsett även vid

denna vikt och en retardation av ca 6 m/s2 erhölls.

De fem vagnarna som i originalutförande fungerade

som avsett provades även med katastrofvajern ersatt

av en kätting som fästes i vagnen antingen med

schackel eller skruvförband. Avsikten var att få

vagnen att hållas kvar efter bilen sedan katastrof-

bromsen trätt i funktion. Dragkraften blev dock i
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flera fall så stor att kättingen eller dess infäst-

ning i vagnen brast. I två körningar (en med TSV 203 P

och en med TSV 221 P) då vajern ersatts med en hög-

hållfast lyftkätting kvarhölls dock vagnarna efter

bilen och en lugn och stabil bromsning av hela fordons-

kombinationen erhölls. I dessa prov användes inte drag-

fordonets bromsar utan släpvagnen fick även bromsa

den frirullande ca 2 300 kg tunga bilen. Det resulte-

rade i relativt långa bromssträckor,

47 m,

värt kortare bromssträckor erhållits.

43 respektive

men om även bilens bromsar använts hade avse-

DISKUSSION AV RESULTAT

Körförsöken visade att även en relativt långsam

separation av släpvagnen från dragfordonet ger upphov

till ett kraftigt ryck i katastrofvajern, även om

vagnen går ned på ett rullande stödhjul. Dragkraften

i vajern blir momentant av storleksordningen 3 000 -

5 000 N även om släpvagnsbromsarna inte ansätts. Denna

dragkraft är tillräcklig för att ansätta bromsarna i

de konstruktioner där vajern påverkar handbromsspaken,

(jämför med F i punkt 3).
0

Vid en körning med TSV 173 P, som har ett utförande

med en förspänd fjäder och sprint, brast karbinhaken

vid ca 4 000 N dragkraft utan att sprinten drogs ur.

Detta berodde på att sprinten var långt inskjuten och

hade små grader på ytan. Vid provning med ny sprint

lossnade den vid en dragkraft på ca 1 800 N och kata-

strofbromsen fungerade som avsett. Enligt uppgift

från tillverkaren (Hahn) håller man på att ta fram ett

nytt utförande på sprinten, gjord så att den inte kan

skjutas in för långt. För att minska risken att grader

uppstår bör dessutom sprinten utföras i ett hårdare

material.
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Vid två av körningarna med TSV 184 P brast katastrof-

vajern innan handbromsspaken nådde första spärr-

hacket. Detta inträffade i ett fall då bromssystemet

var justerat så att det endast med stor manöverkraft

gick att föra handbromsspaken längre än till första

spärrhacket. Det andra fallet inträffade dock med så

lös justering att man utan svårighet kunde föra hand-

bromsspaken till tredje spärrhacket. Med den konstruk-

tion som används på TSV 184 P blir katastrofbromsens

funktion relativt starktberoende av hur bromssystemet

är justerat, genom att man påverkar bromsstaget direkt

utan att gå över något fjädermagasin. Denna direkt-

påverkan medför också att rycket i vajern blir kraf-

tigare och det förefaller som den använda vajern och

vajerlåsningen var för klen. Vid prov med en grövre

vajer fungerade katastrofbromsen utan anmärkning.

När vagnen lossnat från dragbilen avviker vagnen ofta

från rak kurs. Avvikelsens storlek och riktning beror

huvudsakligen på vilken del av kopplingen som tar i

marken och hur ett eventuellt stödhjul är placerat.

Om man i högertrafik önskar kursavvikelse åt höger

bör stödhjulet antingensitta längs höger dragbalk,

om det är låst mot rotation, eller parallellt med

vänster dragbalk, om det är frirullande. Om man önskar

så liten kursavvikelse som möjligt, bör stödhjulet

sitta centralt och vara frirullande.

Den för närvarande rådande principen att släpvagn och

dragfordon ska separeras efter ansättning av katastrof-

bromsen är ur många synpunkter tveksam. Det resulterar

i en herrelös släpvagn som mycket lätt kommer över i

mötande körbana eller som kan kollidera med människor

eller föremål vid sidan av körbanan. Inbromsningen av

släpvagnen blir i allmänhet så kraftig att bakomvaran-

de trafik kan ha svårt att undvika kollision, speciellt

som bromsljus och bakljus på vagnen samtidigt sätts
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ur funktion. Det provade alternativet att istället

kvarhålla vagnenefter dragbilen ger en avsevärt sta-

bilare och säkrare inbromsning. Risken att släpvagnen

ska bringa dragfordonet ur kontroll är betydligt

mindre allvarlig än de risker som en herrelös släp-

vagn utgör för omgivningen.

Det borde alltså vara önskvärt att katastrofbromsen

utfördes så att vagnen hölls kvar efter dragfordonet

sedan släpvagnens bromsar ansatts. Enklast uppnås

detta genom att byta ut katastrofvajern mot en vajer

eller kätting med tillräcklig hållfasthet och genom

motsvarande dimensionering av infästningarna i bil

och vagn. Tyvärr verkar det vara mycket få påskjuts-

bromsar som i nuvarande utförande har tillräcklig

hållfasthet på infästningsdetaljerna, varför nya

konstruktioner torde behövas. Det är även tveksamt

om vajerinfästningarna i bilarnas draganordningar är'

dimensionerade för att tåla de dragkrafter som kan

uppstå.

Ett krav på att släpvagnen ska hållas kvar efter drag-

bilen skulle alltså kräva ändringar av både påskjuts-

anordning och draganordning. Det skulle förmodligen

också nödvändiggöra specialutförande av påskjutsanord-

ningarna för den svenska marknaden jämfört med övriga

Europa. Med tanke på kostnaderna för detta och på att

det torde vara relativt ovanligt att släpvagnar lossnar

från dragfordon, är det tveksamt om de säkerhetsmässiga

fördelarna motiverar dessa ändringar. Därför har inte

något krav på att släpvagnen ska hållas kvar efter bi-

len tagits med i förslaget till krav på katastrofbrom-

sens funktion. Det har emellertid inte heller tagits

med något krav på att släpvagn och bil ska separeras

efter ansättning av katastrofbromsen.
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FÖRSLAG TILL KRAV OCH PROVNINGSMETOD

Resultaten av mätningarna i laboratorium och körför-

söken på provbana har legat till grund för följande

förslag till krav på katastrofbromsfunktion hos på-

skjutsbroms:

"Efter att utlösningsanordningen momentant utsatts för

en dragkraft av 25 % av G, ska en bestående bromskraft

av minst 35 % av G erhållas. Utlösningsanordningen

och dess infästningar ska kunna motstå en dragkraft

av minst 35 % av G utan att brista. Då katastrofbrom-

sen aktiveras, får krafter som kan påverka släpvagnens

rörelseriktning inte överföras."

Som provningsmetod föreslås följande:

a) Vagnen placeras på rullbromsprovaren fixerad i

längsled. Vid 50 km/h konstant hastighet utsättes

katastrofvajern eller motsvarande utlösningsanord-

ning för en dragkraft av 25 % av G under ca 1 se-

kund, varefter den bestående bromskraften mätes.

b) Minst tre separata katastrofvajrar med infästnings-

detaljer uppmätes avseende draghållfasthet vid

ryck i en speciell provrigg.

Kravet på bromskraft kan tyckas vara satt lågt. Det

är dock bara ett minimikrav som ska uppfyllas vid en

relativt låg dragkraft i vajern. I praktiken blir

oftast dragkraften i vajern betydligt högre än 25 %

av G och då dras handbromsen åt hårdare och en högre

bromskraft erhålles.

Kravet på utlösningsanordningen innebär att man kräver

en säkerhetsmarginal motsvarande minst 10 % av G för

att en bestående bromskraft erhålles innan någon del

av utlösningsanordningen brister. Denna marginal är
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nödvändig då vajern ofta får löpa över vassa kanter

vid åtdragningen och därför omsätts inte hela drag-

kraften vid karbinhaken till ansättningskraft vid

handbroms eller utlösningsstift.

För att uppfylla kravet att krafter som kan påverka

vagnens rörelseriktning inte får överföras vid akti-

veringen, måste vajern styras i anslutning till kul-

handsken. Detta är något som i allmänhet inte kan kon-

trolleras vid typprovningen av påskjutsbromsen utan

det bör göras vid typ- eller registreringsbesiktning

av den kompletta släpvagnen. Då bör även kontrolleras

att katastrofbromsens ansättningshävarm eller annan

vital del av påskjutsanordningen inte tar i marken

och skadas om vagnen lossnar från dragbilen.
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Resultat av provning av katastrofbromsfunktiön hos påskjutsbromsar

Beteckningar:

m:

1:

b:

Typgodk nr Stödhjul

vagnens vikt vid provningen
bromssträcka
sidavvikelse efter bromsning, definierad som F
avståndet från kulhandsken till linjen för
rak kurs

a

F
S

a (m/sz)

B

medelretardation under bromsningen
(beräknad med hjälp av bromssträckan)
sammanlagd bromskraft

m-a)
(beräknad enligt

dragkraft i katastrofvajern då vajern
eller annan detalj brast

FB (N) Fs (N) Handbroms Anmärkningar

 

TSV 203 P

boggi,
stödhjul
placerat
på höger
dragbalk

 

rullande

snett vä

rullande

rakt

låst
snett vä

rullande

rakt

m3 800
inkl.

dragbil

26

27

43

3.1 4

m8

700

600

400

000

3 000

500

700

2:a hacket

hacket

hacket

hacket

ring släppte

ring släppte

ring släppte

kätting, kvar
efter bilen,
låsta hjul bak

 

TSV 185 P
stödhjul
placerat
på höger
dragbalk

 

rullande

rakt

rullande

snett vä

utan

stödhjul

rullande

rakt

850 13

12

12

18

vä

vä

hö

vä (5.4)

300

800

800

%5

700

200

700

500

hacket

hacket

hacket

hacket

ring släppte,
låsta hjul

ring släppte,
låsta hjul

ring släppte,
låsta hjul

kätting gick
av, låsta hjul
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TSV 213 P
stödhjul
placerat
på vänster
dragbalk

 

utan

stödhjul

rullande

snett hö

utan

stödhjul

rullande

1 200

250

15 3.4 hö

13 3.5 hö

13 0

15 2.0 hö

6.4 7 700

7.4 8 900

7.4 8 900

6.4 1 600

2 800

2 300

4 300

1 800

1:a hacket

4:e hacket

4:e hacket

1:a hacket

karbinhake

brast

karbinhake

brast, låsta
hjul

kätting, in-
fästning i
vagn brast,

låsta hjul

ring släppte,
låsta hjul

 

TSV 184 P
stödhjul
placerat
mellan
dragbalkar-
na

 

utan

stödhjul

utan

stödhjul

rullande

rakt

rullande

rakt

1 350 (135) i räcke
hö sida

18 3.5 hö

(85) i räcke

hö sida

13 1.0 hö

- obrom-

sad

5.4 7 200

- obrom-

sad

7.4 10 000

4 500

4 000

3 200

>5 000

spärrade ej

1:a hacket

spärrade ej

sista

hacket

Väljusterad
broms,vajer

brast

löst justerad
broms,vajer

brast

löst justerad
broms,vajer
brast

grövre vajer,

vajer brast,

låsta hjul

            

S
i
d

2
(3)



 

TSV 173 P rullande 1 000 (35) i räcke - obrom- 4 000 stift drogs karbinhake
stödhjul snett Vä Vä sida sad ej ur brast
placerat
på höger utan " 18 1.0 hö 5.4 5 400 1 800 förspänd stift drogs ur
dragbalk stödhjul fjäder
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TSV 221 P x) 1 300 14 2.0 hö 6.9 9 000 2 400 fÖrSpänd karbinhake
stödhjul fjäder brast, låsta
placerat hjul
på Vänster
dragbalk x) " 13 0 7.4 9 600 2 500 " karbinhake

brast, låsta
hjul

utan 3 600 45 0 2.1 'V7700 - " kätting, kvar
stödhjul inkl. efter bilen,

dragbil låsta hjul

   

TSV 171 P utan 1 300 18 0 5.4 7 000 2 000 2:a hacket ring släppte
utan stödhjul
stödhjul

" " (115) i räcke - Obrom- >6 000 spärrade ej kätting, hand-
hö sida sad bromsmekanism

deformerad

" " 13 0 7.4 9 600 >5 000 sista kätting, in-
" hacket fästning i

vagn brast,
låsta hjul

       

 

 

 

  

x) rullande rakt stödhjul som dock gick sönder då det 510g i marken.
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