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FÖRORD

Denna rapport behandlar funktionen hos påskjutsbromsar

för släpvagnar,och de faktorer som inverkar på broms-

systemets prestanda och driftsäkerhet. Syftet är att

öka kunskapen om påskjutsbromsars egenskaper främst

hos personal som yrkesmässigt kommer i kontakt med

påskjutsbromsar, vid exempelvis serviceverkstäder,

släpvagnstillverkare, bilprovningsstationer och polisen.

Det är dock önskvärt att informationen om framför allt

underhåll och kontroll av påskjutsbromsar, via mass-

media når även ägare av släp- och husvagnar.

Undersökningen av prestanda och driftsäkerhet hos på-

skjutsbromsar på begagnade husvagnar (kapitel 3) har

bekostats av statens trafiksäkerhetsverk. Övriga delar

av rapporten har finansierats med hjälp av de medel

som ställts till statens väg- och trafikinstituts för-

fogande via transportforskningsdelegationens budget.

Projektledare har varit civilingenjör Olle Odsell.

Huvuddelen av de praktiska provningarna har utförts av

tekniker Ruben Mild.
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Påskjutsbromsars funktion och driftsäkerhet

av Olle Odsell

Statens Väg- och trafikinstitut

Fack

581 01 LINKÖPING

REFERAT

I rapporten redogörs för funktionen hos olika typer av

påskjutsbromsar. Ett datorprogram, som beskriver för-

hållandena under bromsning med ett dragfordon och en

enaxlig släpvagn har utvecklats. Med hjälp av detta

program beräknas hur olika faktorer, såsom släpvagns-

vikt, dragstångslängd, tyngdpunktshöjd, däckstorlek

m m, inverkar på bl a bromssträcka, retardation och

kulbelastning under bromsning.

Uppmätningar av påskjutsbromsars prestanda på begag-

nade husvagnar har utförts, och resultaten jämförs

med resultat som erhållits vid motsvarande prov med

fabriksnya vagnar och vid typprovning av påskjutsbrom-

sar. I rapporten berörs också hur olika typer av släp-

vagnsstabilisatorer påverkar påskjutsbromsars funktion.
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Function and Reliability of Inertia Brake Systems

by Olle Odsell

National Swedish Road and Traffic Research Institute

Fack

8-581 01 LINKÖPING Sweden

ABSTRACT

In the report, the function of different types of

inertia brake systems is described. A computer-program

that simulates braking with a car and a single-axle

trailer, has been developed. The program calculates

how different factors, such as trailer-weight, height

of centre of gravity, length between coupling and axle,

tyre-dimension etc, affects minimum stopping-distance,

retardation and hitch load.

Measurements have been made of the performance of

inertia brakes on caravans in use, and the results are

compared with results from similar tests of new

caravans and from type-tests of inertia brakes. The

influence of sway-stabilizers and load-equalizers on

the inertia brake system is also discussed.
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Påskjutsbromsars funktion och driftsäkerhet

av Olle Odsell

Statens väg- och trafikinstitut

Fack

581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Huvuddelen av de över 300 000 släpvagnar för person-

bilsbruk som finns i Sverige, är utrustade med påskjuts-

bromsar. Det förefaller dock som om kunskaperna om

påskjutsbromsars funktion och skötsel ofta är dåliga

hos ägare till släpvagnar, men tyvärr också bland per-

sonal som yrkesmässigt kommer i kontakt med släpvagnar.

Statens väg- och trafikinstitut (VTI) är riksprovplats

för påskjutsbromsar vilket innebär att all officiell

provning av påskjutsbromsan såsom typprovning och typ-

efterkontroll, utförs vid VTI. Avsikten med denna

rapport är att vidarebefordra en del av de erfarenheter

som erhållits vid denna provningsverksamhet.

I rapporten redogörs för funktionen hos olika typer av

påskjutsbromsar. Ett datorprogram, som beskriver för-

hållandena under bromsning med ett dragfordon och en

enaxlig släpvagn har utvecklats. Med hjälp av detta

program beräknas hur olika faktorer, såsom släpvagns-

vikt, dragstångslängd, tyngdpunktshöjd, däckstorlek,

m m, inverkar på bl a bromssträcka och retardation

under bromsning.

Uppmätningar av påskjutsbromsars prestanda på begag-

nade husvagnar har utförts, och resultaten jämförs

med resultat som erhållits vid motsvarande prov med

fabriksnya vagnar och vid typprovning. I rapporten

berörs också hur olika typer av släpvagnsstabilisa-

torer påverkar påskjutsbromsars funktion.
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IV

Datorberäkningarna,som utförts för en dragbil med

tjänstevikten 1 200 kg och en släpvagn med tjänste-

vikten 1 100 kg, visar att den minsta möjliga broms-

sträcka som kan uppnås med full kontroll över fordonet,

ökar med nästan 50% när släpvagnen kopplas till bilen.

Om man räknar med de försämrade prestanda som begagnade

bromssystem i allmänhet har, ökar bromssträckan med

ytterligare drygt 10%. Om släpvagnsbromsarna är helt

ur funktion ökar bromssträckan till över det dubbla.

Den lägre bromsförmågan beror till största delen på

den dynamiska lastöverflyttning som under bromsning

sker från vagnen till bilens dragkula. Detta medför att

bilens framaxelbelastning minskar, med tidig framhjuls-

låsning som följd. Lång dragstång och låg tyngdpunkts-

höjd hos vagnen minskar den dynamiska lastöverflytt-

ningen och inverkar därför gynnsamt på bromsförmågan.

De praktiska provningarna av begagnade husvagnar visar

att påskjutsbromsarnas prestanda försämrats avsevärt

redan efter 1 - 2 år. Den genomsnittliga prestandan

för de begagnade vagnarna var bara hälften av vad som

erhållits vid typprovningarna av bromssystemen. Detta

är en anmärkningsvärd försämring som inte skulle accep-

teras för exempelvis bilar. Provningarna utfördes bara

med husvagnar, men flera saker tyder på att förhållan-

dena är minst lika dåliga när det gäller andra begag-

nade släpvagnar, såsom flakvagnar, båttrailers, bil-

transportsläp osv.

Försämringen av prestandan beror huvudsakligen på tre

brister hos bromssystemen: l. dålig justering av

bromsar och transmission, 2. dålig smörjning av på-

skjutsanordning och transmission, samt 3. för hög kul-

belastning.

De två första anmärkningarna är helt beroende på bris-

tande underhåll och kontroll av bromssystemet. Tillsyn
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av bromssystemet bör göras minst en gång per år eller

alltid då vagnen stått uppställd en längre tid.

Den sistnämnda anmärkningen beror på att brukarnas kun-

skap om kulbelastningens inverkan på påskjutsbromsens

funktion är för dålig. Hög kulbelastning medför att

tryckstångens friktion i påskjutsanordningen blir hög,

vilket resulterar i försämrad verkningsgrad hos broms-

systemet. För de flesta släpvagnar torde det optimala

värdet på kulbelastningen, med tanke på både bromsfunk-

tion och köregenskaper, ligga i området 50-75 kg. Med

bra däck, och framför allt med korrekt lufttryck i däc-

ken, bör på de flesta släpvagnar inte högre kulbelast-

ning än så vara nödvändigt.

Påskjutsbromsens funktion ska kontrolleras i samband

med den årliga kontrollbesiktningen av släpvagnar.

Svensk Bilprovning har dock med befintlig utrustning

små möjligheter att kontrollera bromssystemets verkliga

prestanda, bl a på grund av svårigheter att på ett

realistiskt sätt anbringa en påskjutskraft under prov-

ningen. Önskvärt vore dock att ökad uppmärksamhet ägna-

des åt bl a bromssystemets justering och transmissionens

skick avseende smörjning, rost, skadade vajerhöljen osv.

På tillbehörsmarknaden börjar i allt större utsträck-

ning förekomma olika typer av släpvagnsstabilisatorer

och lastutjämningsanordningar. Många av dessa inverkar

negativt på påskjutsbromsens funktion, varför de inte

är tillåtna för användning i Sverige. Det finns dock

inget förbud mot försäljning av dessa tillbehör, varför

det vid kontrollbesiktning av släpvagnar bör kontrolle-

ras om eventuell monterad stabilisator är av godkänd

typ.
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Function and Reliability of Inertia Brake Systems

by Olle Odsell

National Swedish Road and Traffic Research Institute

Fack

8-581 01 LINKÖPING Sweden

SUMMARY

There are today in Sweden about 300 000 trailers for

passenger car use, equipped with inertia (over-run)

brake systems. However, it seems like the knowledge

about the function and maintenance of inertia brakes

often is limited among trailer-owners, but also among

personel that get in contact with trailers professio-

nally.

The National Swedish Road and Traffic Research Insti-

tute (VTI) is the only official authority for type-

testing of inertia brake systems in Sweden. The aim

of this report is to spread some of the experience and

knowledge that thus has been gained in this field.

In the report, the function of different types of

inertia brake systems is described. A computer-program

that simulates braking with a car and a single-axle

trailer, has been developed. The program calculates

how different factors, such as trailer-weight, height

of centre of gravity, length between coupling and axle,

tyre-dimension etc, affects minimum stopping-distance,

retardation and hitch load.

Measurements have been made of the performance of

inertia brakes on caravans in use, and the results are

compared with results from similar tests of new

caravans and from type-tests of inertia brakes. The

influence of sway-stabilizers and load-equalizers on

the inertia brake system is also discussed.
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VII

The computer calculations have been carried out with

a car with kerb weight. 1200 Jag and a trailer with

kerb weight 1100 kg. The results show that the minimum

stopping-distance that can be achieved with full

stability, increases with almost 50% when the trailer

is coupled to the car. If one calculates with the

average brake-performance of a used trailer, the

stopping-distance increases another 10%. If the brakes

of the trailer are out of function the stopping-

distance becomes more than twice as long as with the

car alone.

The lower brake performance is mainly dependent on the

dynamic load transfer from the trailer to the drawbar

of the car during braking. This results in a decrease

of the front axle loadof the car and therefore early

lock-up of the front wheels. Long distance between the

coupling and the axle as well as low centre of gravity

on the trailer, results in less load transfer and there-

fore better brake performance.

The tests of the used caravans show that the performance

of the inertia brake system has degraded considerably

already after 1 - 2 years. The average performance

was only half of that measured at the type-approvals

of the brake systems. This is a remarkable degradation

that would not be accepted for cars, for instance.

The tests were made with only caravans, but there are

indications that the results would be at least as bad

with other used trailers, such as utility trailers,

boat trailers etc.

The degradation of the brake systems' performance has

three main reasons: 1. badly adjusted brakes and

transmission, 2. badly lubricated brake control device

and transmission, and 3. too high static hitch load.

The two first defects are due to lack of maintenance
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and inspection. The brake system should be serviced

at least once a year, or always when the trailer has

been standing still for longer periods of time.

The last deficiency is due to lack of knowledge among

the users about how the hitch load influences the func-

tion of the inertia brake system. High hitch loads give

high friction in the control device, which results in

low efficiency in the brake system. For most trailers,

the optimal value for the hitch load, with both brake-

function and handling in mind, should be in the region

of 50-75 kg. With good tyres, and - even more important -

with correct tyre-pressure, there should with most tra-

ilers be no need for higher hitch loads.

The function of inertia brakes shall be checked at

the annual technical inspection of trailers in Sweden.

Today however, the test authorities have no possibili-

ties to measure the actual performance of inertia

brake systems, partly because of difficulties to apply

an appropriate input force at the drawbar, during

testing. It would, however, be desirable if greater

attendance was given to the brake systems' adjustment

and the condition of the transmission concerning

lubrication, rust, damaged Bowden-cables etc.

Accesories :Lüqa sway-stabilizers and load-equalizers

have started to appear on the Swedish market during the

last few years. Some of these devices, however, have

a negative influence on the function of the inertia

brake system, and therefore they are not allowed to

use in Sweden. As there is no prohibition against

selling these accesories, it should be checked at the

annual technical inspection of trailers that mounted

stabilizers are of approved type.
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1 INLEDNING

Huvuddelen av de över 300 000 släpvagnar för personbils-

bruk som för närvarande finns i Sverige, är utrustade

med påskjutsbromsar. Både i Sverige och i utlandet finns

dock mycket lite dokumenterat om påskjutsbromsars egen-

skaper, och ofta förefaller det som om kunskaperna om

vilka faktorer som påverkar påskjutsbromsens funktion är

mycket dåliga bland ägare till släpvagnar, men även

bland släpvagnstillverkare, serviceverkstäder m fl.

Statens väg- och trafikinstitut (VTI) är riksprovplats

för påskjutsbromsar, vilket innebär att_all officiell

provning av påskjutsbromsar, såsom typprovning och typ-

efterkontroll, utförs vid VTI. (Krav och provnings-

metod vid typprovning finns beskrivna i bilaga 1).

Under den tid som provningsverksamheten har pågått har

mycket erfarenhet vunnits angående påskjutsbromsars

egenskaper, och avsikten med denna rapport är att vida-

rebefordra dessa erfarenheter.

2 BESKRIVNING AV PÅSKJUTSBROMSARS FUNKTION

2.1 Allmänt

 

Påskjutsbromsens funktion bygger på att släpvagnen vill

skjuta på bilen vid en inbromsning. Den då uppkommande

påskjutskraften utnyttjas till att via en rörlig tryck-

stång och en transmission ansätta hjulbromsarna, och ju

hårdare bilen bromsas desto hårdare ansätts släpvagns-

bromsarna. Principen innebär också att bromssystemet är

lastkännande, eftersom en tyngre vagn ger upphov till

högre påskjutskraft och därmed högre bromskraft.

Figur 2.1 visar hur ettpåskjutsbromssystem huvudsakligen

är uppbyggt, och i det följande redogörs för vilka olika

utföranden som förekommer på bromssystemets huvuddelar.
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Figur 2.1 Principskiss över påskjutsbromssystem

2.2 Transmission <:>

Det finns i dag tre olika huvudtyper av transmission på

  

påskjutsbromsar: mekanisk, hydraulisk och elektrisk

transmission.

I den mekaniska transmissionen, som är den vanligast

förekommande, överförs tryckstångens rörelse till en

hävarm som sedan via dragstag eller vajrar påverkar

hjulbromsarnas expandermekanism. Kraften till de olika

hjulbromsarna fördelas lika via fördelningsok. Vajrarna

kan vara antingen okapslade eller i hölje. I Sverige

godkänns bara korta vajrar från hjulbromsen och till

mitten av vagnen, eftersom långa vajrar ända framtill

påskjutsanordningen kan ge upphov till svängningsten-

denser genom sin töjning. Transmissionen utnyttjas både

för färdbromsen och för parkeringsbromsen (handbroms).

Vid hydraulisk transmission överförs tryckstångens
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rörelse till en huvudbromscylinder som via bromsled-

ningar och slavcylindrar ansätter bromsarna på samma

sätt som på en bil. Bromssystemet måste i allmänhet

utrustas med en övertrycksventil för att undvika för

höga tryck vid kraftiga stötar i påskjutsanordningen.

En mekanisk transmission måste fortfarande finnas till

parkeringsbromsen.

Vid elektrisk transmission påverkar tryckstångens rö-

relse en givare som ger en spänning proportionell mot

påskjutskraften till hjulbromsarnas elektromagneter.

Bromsen kan i allmänhet bara aktiveras då bilens broms-

ljus är tända. Liksom för hydraulisk transmission måste

en separat mekanisk transmission användas till parke-

ringsbromsen.

Allmänt kan sägas att elektrisk transmission och framför

allt hydraulisk transmission har vissa fördelar från

underhållssynpunkt, eftersom mekaniska transmissioner

kräver regelbunden smörjning och justering för till-

fredsställande funktion. Elektrisk och hydraulisk trans-

mission blir dock avsevärt dyrare än mekanisk genom sin

högre komplexitet och dubbla transmissionssystem för

färd- respektive parkeringsbroms.

2.3 Påskjutsanordning <:>

 

Påskjutskraften överförs i påskjutsanordningen till en

rörelse genom en inskjutbar tryckstång. Den maximala

påskjutsvägen varierar på olika fabrikat beroende på

utväxlingen i transmissionen, men den ligger i allmänhet

mellan 30 - 100 mm för mekaniska och hydrauliska system.

På ett svensktillverkat elektriskt system som använder

en induktiv givare i påskjutsanordningen är den maximala

påskjutsvägen dock bara 1,5 mm.

För att dämpa de svängningar som kan uppstå i bromssystemet
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under bromsning måste påskjutsanordningen vara utrustad

med en svängningsdämpare. Den sitter oftast inuti eller

i omedelbar anslutning till tryckstången. För att inte

dämparen ska förlänga bromsens ansättningstid för mycket,

är dämpkraften relativt låg vid inskjutning av tryck-

stången och avsevärt högre vid utdragning. Ofta är

dämparen av gastryckstyp, vilket ger tryckstången en

viss förspänningskraft som förhindrar att bromsen ligger

an vid körning i svaga utförslut. På bromssystem med

elektrisk transmission utförs oftast dämpningen på

elektrisk väg.

På bromssystem som inte är försedda med backningsauto-

matik i hjulbromsarna, förses påskjutsanordningen med

en backspärr. Spärren, som kan manövreras antingen

manuellt eller på elektrisk väg, låser tryckstången i

utdraget läge och förhindrar därmed att bromsarna ansätts

vid backning. På vagnar fr 0 m 1971 års modell krävs

att spärren ska vara automatisk eller manövrerbar från

förarplatsen i dragfordonet. Spärren ska alltid vara

konstruerad så att den automatiskt träder ur funktion

vid körning framåt. På bromssystem med hydraulisk

transmission förekommer att backning möjliggörs genom

en elektriskt manövrerad överströmningsventil vid huvud-

cylindern. På elektriska transmissioner löses problemet

genom att bromsarna bara aktiveras då bromsljuset tänds.

2.4 Hjulbromsar <:>

 

För närvarande förekommer på påskjutsbromssystem endast

trumbromsar av antingen simplex- eller duoservotyp.

Duoservobromsar har högre självförstärkning än simplex-

bromsar och ger därför jämförelsevis högre bromskrafter,

men de kan också medföra större risk för hjullåsning på

halt underlag.
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På mekaniska bromsar ansätts i allmänhet både färd- och

parkeringsbroms med samma saxexpander. På hydrauliska

bromsar ansätts färdbromsen av en dubbelverkande

hydraulcylinder medan parkeringsbromsen ansätts med en

mekanisk anordning. På elektriska bromsar ansätts färd-

bromsen genom att en elektromagnet utrustad med frik-

tionsbelägg dras axiellt mot bromstrumman och en expan-

dermekanism fäst till magneten påverkar de ordinarie

bromsbackarna. Parkeringsbromsen kan verka över samma

mekanism eller över en separat expander.

De allra flesta nyare mekaniska påskjutsbromssystem är

i Sverige utrustade med backningsautomatik. Denna är i

allmänhet utförd så att bromsbackarna vid rotation bakåt

rör sig mot ett fjädrande stöd. Detta möjliggör att

tryckstången i påskjutsanordningen kan gå i botten utan

att bromsning erhålles.

2.5 Parkeringsbroms <:>

 

Parkeringsbromsen manövreras med en handspak, oftast

i anslutning till påskjutsanordningen. Bromssystem med

backningsautomatik kräver ett speciellt utförande på

parkeringsbromsmekanismen för att säkerställa tillräck-

lig bromskraft vid rullning bakåt. Detta kan lösas genom

att handspaken ges längre rörelse än tryckstången, så

att bromsbackarna når ett fast stöd. En variant av

detta är att handspaken verkar över en fjäder som ytter-

ligare drar åt transmissionen om bromsbackarna rör sig

till backningsläge. I båda fallen krävs det att hand-

spaken dras åt tillräckligt långt för att bromsen ska

fungera vid bakåtrullning. För att säkerställa detta

är på vissa fabrikat ett antal tänder i början på spa-

kens spärrsegment borttagna.
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2.6 Katastrofbroms (å)

Nästan alla påskjutsbromssystem är försedda med s k

katastrofbromsfunktion, vilket innebär att släpvagnens

bromsar automatiskt ska ansättas om släpvagnen lossnar

från dragbilen. Det vanligaste utförandet är att man

fäster en vajer i en förlängning nedtill av handbroms-

spaken (om handbromsen dras åt bakåt) eller direkt i

spaken (om handbromsen dras åt framåt). Andra änden av

vajern fästs i dragfordonet med en karbinhake. På ett

fabrikat är vajern ansluten till en sprint som håller

en förspänd fjäder. Då katastrofbromsen aktiveras dras

sprinten ur och fjädern ansätter bromsarna.

Katastrofbromsfunktionen provas regelmässigt vid typ-

provning och registreringsbesiktning av släpvagnar.

Provningen görs dock med stillastående vagn och denna

metod överensstämmer dåligt med de förhållanden som

gäller vid en verklig separation av dragfordon och

släpvagn i rörelse.

För att fastställa vilkakrav som bör ställas på ka-

tastrofbromsar har vid VTI provning utförts av katastrof-

bromsfunktionen hos ett stort antal påskjutsbromssystemr

Provningarna bestod av både laboratoriemätningar och

av praktiska körförsök då släpvagnen kOpplades loss

från dragbilen i hastigheten 50 km/h. Vid dessa kör-

försök uteblev katastrofbromsfunktionen i flera fall,

främst beroende på för klena karbinhakar och vajrar.

Undersökningarna har legat till grund för ett förslag

till krav och provningsmetod för katastrofbromsfunk-

tion hos påskjutsbromsar. Fullständig redOgörelse för

provningarna och resultaten finns i VTI Rapport 143

"Katastrofbromsfunktion hos påskjutsbromsar".
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3 DRIFTSÄKERHET HOS PÅSKJUTSBROMSAR

3.1 Allmänt

Vid Statens väg- och trafikinstitut (VTI) utförs typ-

provning Och typefterkontroll av påskjutsbromsar för

släpvagnar med en totalvikt upp till 3 500 kg. Vid

typprovningen provas ett fabriksnytt bromssystem, mon-

terat på ett speciellt provchassi, som tillverkaren

ställer till förfogande. Vid typefterkontrollen provas

i allmänhet en fabriksny släpvagn, t ex enhusvagn

eller flakvagn, som lånas frånnågon försäljare eller

tillverkare av släpvagnar.

Vid ett fåtal tidigare utförda kontroller av påskjuts-

bromsar på släpvagnar som varit i drift något eller

några år, har konstaterats att bromsarnas prestanda

ofta varit mycket dåliga, bl a beroende på felaktig

justering och bristande underhåll. Det ansågs därför

önskvärt att utföra en undersökning av hur påskjuts-

bromsars prestanda försämras under drift och vilka

faktorer som har störst inverkan. Genom att granska

och prova bromsar på nya och begagnade vagnar och jäm-

föra deras prestanda inbördes och med värden som er-

hållits vid typprovningar och typefterkontroller,

skulle man kunna bedöma vilka detaljer som är känsliga

och som bör ägnas större uppmärksamhet vid typprovning

av nya bromssystem och nya vagnar.

3.2 Provning av begagnade husvagnar

 

För att ta reda på vilka prestanda som påskjutsbromsar

har i drift, utfördes provningar av begagnade husvagnar

av olika storlek och med olika typer och fabrikat av

påskjutsbromsar. Vagnarna lånades från husvagnsföru

säljare 1 Linköpingsområdet och de provades i det

skick som de var, då förre ägaren lämnade vagnen till
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försäljning. Det innebär att vagnarna inte var speci-

ellt genomgångna före provningen, men alla var kon-

trollbesiktigade inom det närmast föregående året.

Provning utfördes av 21 st begagnade vagnar av års-

modeller mellan 1965-1977, med huvuddelen av vagnarna

i årsmodellerna 1974-1976. För jämförelse provades

dessutom 11 st fabriksnya vagnar av 1977 års modell.

För varje vagn upprättades ett provningsprotokoll,

(se exempel i bilaga 2). Provningen inleddes med

anteckning av_data som kännetecknar vagn och broms-

system, som exempelvis totalvikt, däckdimension, broms-

systemets typgodkännandenummer, osv. Den statiska ver-

tikala kulbelastningen vägdes med en fjädervåg. Spelet

i bromssystemets transmission uppmättes dels vid drag-

staget och dels vid tryckstången.

Bromsprovningen utfördes med hjälp av ett dragfordon

(Saab 99) som var utrustat med (se fig 3.1):

<:) Accelerometer för mätning av retardation under

bromsning.

Givare för registrering av hastighet.

Dragkula med kraftgivare för mätning av horison-

tella drag- och tryckkrafter (påskjutskraft).

C:) Sexkanalig ljusstråleskrivare med tidsskala i tion-

dels sekunder.

Dessutom utrustades varje vagn med en lägesgivare (:

vid tryckstången, så att påskjutsvägen under bromsning

kunde registreras.

Registrering gjordes av minst fem bromsningar från ca

60 km/h och med varierande retardationer, alltifrån

lugn inbromsning till "panikbromsning".
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I fig 3.2 visas ett exempel på en registrering under

en bromsning. Följande beteckningar användes:

vO = utgångshastighet (km/h)

a = retardation (m/sz)

Fp = påskjutskraft (N)

s = påskjutsväg vid tryckstången (mm)

t = ansättningstid (s), definieras som tiden från det

tryckstången börjar påverkas av påskjutskraften

tills släpvagnsbromsarna träder i funktion (= då

påskjutskraften minskar markant).

Med hjälp av de registrerade värdena räknas släpvag-

nens bromskraft F och bromsutväxling B ut enligt:
B

FB = m a - Fp - FR

3:53_
F
P

m = släpvagnens vikt (kg), - uppskattas med hjälp av

tjänstevikten plus eventuell last.

FR= släpvagnens rörelsemotstånd, - sättes generellt

till 0.02 - mg (N).

Värdena från de olika bromsningarna förs in i prov-

ningsprotokollet (se bilaga 2)-

Efter bromsprovningen uppmättes, med hjälp av kraft-

givare i dragkulan, vagnens rörelsemotstånd vid back-

ning på plan mark. Även handbromsens kvarhållningsför-

måga kontrollerades på samma sätt både vid körning

framåt och bakåt.

Provningen avslutades med att eventuella anmärkningar

eller speciella iakttagelser antecknades i protokollet.

VTI rapport 160



HH

I.
1 i.
w./d. .I. 0,/ Vi?! /«.

 

WHQGH w.w HbmanHmnHos m< HmmmeH<mHm mmäw QWWQWGHW

ämm wwmmde<mHm

 

.if/g, ,fly/3.

7

547/1in
1 .

 

WHQCH w.b UHmQWOHQOD Emm 55m<mmb csmmw UHOämSHöm

<HH HmWWOHd Hmo



12

3.3 Behandling av data

 

För att kunna jämföra effektiviteten hos olika vagnars

bromssystem måste man ha en jämförbar storhet som är

oberoende av vagnens vikt. En sådan storhet är broms-

utväxlingen B, som anger hur den kraft, som en viss

vagnsvikt och retardation ger upphov till, fördelar

sig på bromskraft respektive påskjutskraft. För att

uppnå god bromseffekt ska bromsutväxlingen vara så

stor som möjligt, men p g a risken för hjullåsning

och överkänslighet hos reglersystemet, bör bromsutväx-

lingen maximalt uppgå till ca 6.0.

De flesta bromssystem uppvisar stigande bromsutväxling

vid stigande retardation. Detta beror dels på att frik-

tion i påskjutsanordning och transmission, eventuell

gaályckskraft i svängningsdämpare samt kraft från re-

turfjädrar för bromsbackar får allt mindre procentuell

inverkan vid högre retardationer, och dels på att

tryckstången får högre inskjutningshastighet vid hår-

dare inbromsningar och därför ansätter bromsarna hår-

dare. Om man betraktar värdet på bromsutväxlingen vid

en viss retardation eller den kurva som bromsutväx-

lingen beskriver som funktion av reündationen, kan man

dock få ett jämförbart mått på bromssystemets effekti-

vitet.

Undersökningens syfte xmurinte att studera enskilda

vagnars eller bromssystems egenskaper, utan att försöka

konstatera generella skillnader i prestanda mellan nya,

begagnade, typprovade och typefterkontrollerade broms-

system. Därför sammanfördesvärdena från de provade

21 st begagnade husvagnarna i en grupp och värdena från

de ll st provade fabriksnya husvagnarna i en grupp. På

samma sätt sammanfördes värden från 15 st typprovningar

och från 12 st efterkontroller i varsin grupp. Dessa

senare värden har framtagits vid bromsprovningar under

1977 på samma sätt och med samma registreringsutrustning
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som vid provningarna av de nya ochbegagnade husvagnarna.

Ytterligare en uppdelning gjordes av gruppen begagnade

husvagnar i en grupp om 9 st av årsmodellerna 1975 -

1977 och en grupp om12 st av årsmodellerna 1965 - 1974.

Värdeparen bromsutväxling - retardation från varje

registrerad bromsning matades in i en dator. "Panik-

bromsningar" där låsning av något hjul inträffat ute-

slöts eftersom de i allmänhet innefattar olika sväng-

ningsförlopp med starka variationer i påskjutskraften,

varför värdetpå bromsutväxlingen blir mycket osäkert.

För varje grupp plottade datorn de angivna punkterna

i ett koordinatsystem med bromsutväxling på y-axeln

och retardation på x-axeln. Med hjälp av ett vanligt

statistikprogram beräknade sedan datorn regressions-

linjen, vilken alltså är en rät linje som kan sägas

beskriva medelvärdet av bromsutväxlingen som funktion

av retardationen.

3.4 Resultat

De plottade värdena och regressionslinjen för varje

grupp redovisas i bilagorna 3 - 8. På grund av att

många typer av bromssystem ingår i varje grupp är sprid-

ningen av värdena ganska stor. Det statistiska under-

laget för varje grupp är dock tillräckligt stort för

att man ska kunna anse att regressionslinjen ger en

uppskattning av varje grupps genomsnittliga prestanda.

I figur 3.5 är varje grupps regressionslinje inritad i

samma diagram. Man ser att prestandan är i särklass

högst vid typprovningarna, att prestandan vid typefter-

kontrollerna och vid provningen av nya husvagnar är i

stort sett likvärdiga och att prestandan sjunkit markant

på de begagnade husvagnarna. Vid en uppdelning av de
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begagnade husvagnarna i två åldersgrupper visar de äldre

vagnarna betydligt lägre värden än de nyare. Även de

bara 1 - 2 år gamla vagnarna uppvisar dock en anmärk-

ningsvärd försämring jämfört med de fabriksnya vagnarna.

Den genomsnittliga prestandan för de begagnade vagnarna

är nästan exakt hälften av vad som erhållits vid typ-

provningarna. Det förefaller som om de värden som erhål-

les vid typprovningarna knappast är realistiska att

uppnå i praktiken ens på fabriksnya vagnar. Detta kan

man kanske heller inte vänta sig, då det bromssystem som

används vid typprovningen i allmänhet fått speciell

tillsyn hos tillverkaren före provningen och det provas

med bästa möjliga justering.

Med ledning av de erhållna resultaten har i figur 3.6

två linjer ritats in som kan representera den genom-

snittliga prestandan för påskjutsbromsar på fabriksnya

vagnar och på begagnade vagnar i trafik. Dessa två

linjer har ekvationerna:

B 1 + 0.5 - a (nya vagnar)

B 1 + 0.2 - a (begagnade vagnar)

Dessa ekvationer kan användas vid beräkningar av broms-

ningsförlopp och de bör ge mer rättvisande resultat än

den vanliga ansatsen att bromsutväxlingen är konstant

oavsett retardationen.

3.5 Generella brister på begagnade bromssystem

êllmäaä

Den avsevärda försämring av bromssystemens prestanda

som de begagnade vagnarna uppvisar jämfört med de nya

vagnarna, kan förklaras av några generella brister

som de flesta av de undersökta begagnade vagnarna

hade. Samtliga begagnade vagnar som provades var ut-

rustade med mekanisk transmission, dvs stag och/eller

vajrar, mellan påskjutsanordning och hjulbromsar.
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Det som sägs i det följande kan därför bara antas

gälla i tillämpliga delar för påskjutsbromsar med

elektrisk eller hydraulisk överföring av påskjutskraf-

ten till hjulbromsarna.

QBêEåElEg

Det vanligaste felet var att hjulbromsar och trans-

mission var dåligt justerade, vilket medför stor

"dödgång" i påskjutsanordningen. Bristande justering

av bromsbackarna medför också dålig anliggning mot

bromstrummorna med försämrad bromsverkan som följd.

Stort Spel i transmissionen behöver i sig inte inne-

bära sämre bromsverkan så länge tryckstången inte går

i botten. Det ökar dockbromsens ansättningstid, och

vid måttliga inbromsningar var i många fall ansätt-

ningstiden över en sekund, vilket innebär att fordons-

kombinationen hinner 2 - 3 m innan full bromsverkan

erhålles. En korrekt justering skulle i de flesta fall

kunnat halvera bromsens ansättningstid.

En allvarligare följd av stor dödgång i påskjutsanord-

ningen är dock att det lätt uppstår svängningar i

bromssystemet vid kraftiga inbromsningar. Detta yttrar

sig som momentana låsningar av släpvagnens hjul med

åtföljande kraftiga ryck i kOpplingsanordningen, och

ofta kan släpvagnen börja studsa. En dålig svängnings-

dämpare i påskjutsanordningen kan ge samma uppförande

hos vagnen,men ofta förmår inte ens en korrekt dämpare

att eliminera dessa svängningar om dödgången i på-

skjutsanordningen är för stor.

Förvånande nog konstaterades stora spel i transmissio-

nen även på fabriksnya vagnar och på begagnade vagnar

som var mindre än ett år gamla. Det kan tyda på att

leverensservicen av vagnarna inte alltid är tillfreds-

ställande. De stora Spelen som många begagnade vagnar

uppvisade kan knappast förklaras med enbart slitage
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av bromsbeläggen. En troligare förklaring är att broms-

justeringen inte ägnas tillräckligt stor uppmärksamhet

vid service och ej heller vid kontrollbesiktning. Det

är också troligt att vajrar i transmissionen efterhand

töjer sig, så att kontinuerlig kontrolloch justering

av spelet är nödvändigt för optimal bromsfunktion.

§9§§i§i99

Många begagnade vagnar uppvisade tydliga tecken på

bristande underhåll, bl a i form av dåligt smorda och

rostiga detaljer i bromssystemet. Ofta konstaterades

dåligt smorda och i vissa fall även rostiga tryck-

stänger med trasiga dammskydd. Under inverkan av kul-

belastningen går sådana tryckstänger mycketkärvt i

sina lagringar, och det påverkar både bromskraft och

ansättningstid. Man kan också misstänka att många

andra detaljer i transmissionen kan kärva, exempelvis

eventuella hävarmar under vagnen, eventuella vajrar

liksom även expandermekanismen i hjulbromsarna.

Speciellt kapslade vajrar får mycket dålig verknings-

grad om vajern börjarrosta inuti höljet. Även skador

eller veck på höljet kan medföra stor kraftförlust ut

till hjulbromsen. Det är troligt att den största delen

av försämringen av prestandan för de begagnade broms-

systemen kan hänföras till kärvande detaljer 1 trans-

missionen.

Kglêslêêfaiag

De uppmätta statistiska kulbelastningarna varierade

på de provade husvagnarna mellan 345 - 1180 N

(35 - 120 kp), med ett medelvärde på 715 N (73 kp).

Alla vagnarna var dock olastade och många vagnar sak-

nade gasolflaskor vid provningen, varför den genom-

snittliga kulbelastningen med vagnarna normalutrustade

torde vara omkring 850 - 900 N (87 - 92 kp). Vid typ-

provningarna och typefterkontrollerna används gene-
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rellt en kulbelastning motsvarande 5% av totalvikten,

dock högst 1 000 N (100 kp). Det innebär att de pro-

vade husvagnarna generellt sett haft något högre kul-

belastningar än de typprovade och efterkontrollerade

vagnarna.

Kulbelastningen har stor betydelse för släpvagnens

kursstabilitet och teoretiskt så innebär en ökad kul-

belastning mindre risk för att vagnen börjar pendla i

sidled under körning. I praktiken kan dock en höjning

av kulbelastningen medföra en försämring av fordons-

kombinationens köregenskaper, eftersom dragfordonets

bakaxelbelastning ökar och framaxelbelastningen mins-

kar. Det kan resultera i överbelastning av bakaxel

och bakdäck, överstyrningstendenser, försämrad styr-

barhet och försämrad bromsförmåga.

Med hänsyn till påskjutsbromsens funktion önskar man

så låg kulbelastning som möjligt, eftersom kulbelast-

ningen är bestämmande för tryckstångens friktion i

sina lagringar. En hög kulbelastning medför även att

tryckstången elastiskt deformeras vilket resulterar i

kantanliggning i glidlagren och hög förslitning av

lagerytorna. Dessa effekter förstärks ytterligare

under bromsning eftersom det då förutom den statiska

kulbelastningen tillkommer en dynamisk kulbelastning

som kan uppgå till ca 2 000 N (ca 200 kp) vid kraftig

bromsning.

Hög kulbelastning tillsammans med dålig smörjning av

tryckstången kan sätta påskjutsbromsen i det närmaste

helt ur funktion. Så var fallet med en av deprovade

husvagnarna som var av 1974 års modell och hade en

statisk kulbelastning på 120 kg. En liten del av

skillnaden i prestanda mellan de typprovade plus de

typefterkontrollerade vagnarna och de provade husvag-

narna kan förklaras av att husvagnarna generellt sett

haft högre kulbelastningar vid provningarna.
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För att få en uppfattning om kulbelastningens inverkan

på påskjutsbromsars prestanda utfördes provning på

VTI:s rullbromsprovare av två olika bromssystem med

varierande kulbelastning mellan 0 - 2 000 N

(0 - 200 kp). Vid provningen påverkades tryckstången

av en konstant påskjutskraft av 1 300 N (132 kp) och

bromskraften mättes vid varje hjul. Båda bromssystemen

var nya och var avsedda för 1 300 kg reSpektive

1 350 kg totalvikt.

Resultaten av provningarna illustreras i figur 3.7.

För att enkelt kunna jämföra resultaten med båda

bromssystemen har bromskraften vid kulbelastningen

noll satts till 100%. Av figuren framgår att bromsarna

vid 750 N (75 kp) kulbelastning bara ger ca 80% av sin

maximala kapacitet. Vid 1 200 N (120 kp) kulbelastning

har bromskraften gått ned till ca 65% av det maximala

värdet.

Båda de provade påskjutsanordningarna var av relativt

stabil konstruktion med massiva tryckstänger. Tidigare

provningar har visat att det finns konstruktioner med

tryckstång i rörmaterial som är avsevärt känsligare

för kulbelastningen än de här provade. Man bör också

ha i minnet att de provade påskjutsanordningarna var

nya och välsmorda och att försämringen av bromsarnas

prestanda under inverkan av kulbelastningen, ökar vid

dåligt smord tryckstång.

Av det förda resonemanget framgår att storleken på kul-

belastningen bör väljas genom en avvägning mellan kravet

på god kursstabilitet hos vagnen och kravet på god broms-.

funktion. För de flesta släpvagnar med totalvikter upp

till ca 1 500 kg torde det optimala värdet ligga i om-

rådet 500 - 750 N (50 - 75 kp). Om vagnen har bra däck

med korrekt lufttryck torde det inte finnas motiv för

högre kulbelastning än så, vilket innebär att många
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husvagnar i dag har onödigt hög kulbelastning medtanke

på bromsens funktion. För att enkelt kunna kontrollera

att kulbelastningen ligger på lämpligt värde skulle

någon form av kullastindikator på vagnen vara till god

hjälp.
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Figur 3.7 Påskjutsbromsars prestanda beroende av den

vertikala kulbelastningen

EêEE§9§EE-99E-Q§EE§EEQE§EEE

För att det ska vara möjligt att backa med en släpvagn

utrustad med påskjutsbroms måste man ha en anordning

som förhindrar att hjulbromsarna ansätts när bilen

skjuter på vagnen. På äldre bromssystem ordnas detta

i allmänhet med en manuellt manövrerad spärr som för-
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hindrar att tryckstången skjuts in vid backning. Fr o m

1971 kräver de svenska bestämmelserna att backspärren

ska kunna manövreras från förarplatsen i dragfordonet

eller att spärren automatiskt träder i funktion vid

backning. Detta åstadkommes i allmänhet med en elek-

triskt manövrerad spärr för tryckstångens rörelse eller

med s k backautomatik i hjulbromsarna, vilket blivit

det helt dominerande systemet på senare år.

De elektriska spärrarna manövreras antingen via en

separat strömbrytare på instrumentpanelen eller via

bilens backljuskontakt. Om släpvagnens belysning är

kOpplad till en sjupolig s k Boschkontakt är det van-

ligt att backspärrens manöverkabel kOpplas till det

disponibla stiftet för extrautrustning,(stift 54 g vid

koppling enligt Bosch). Detta kan dock vara en allvar-

lig trafiksäkerhetsrisk, eftersom detta stift på drag-

bilen numera vanligen kOpplas till konstant spänning,

bl a för innerbelysning i husvagnar. Om två sådana

fordon kopplas ihop, kommer alltså backspärren ständigt

att vara ilagd och släpvagnsbromsen helt sättas ur

funktion,- åtminstone så länge backspärren fungerar

som avsett. Det verkar dock som om många elektriska

backspärrar har dålig driftsäkerhet, eftersom de var

ur funktion på flera av de provade vagnarna.

Backautomatik i hjulbromsarna är i allmänhet utförd så

att bromsbackarna har någon form av rörligt eller

fjädrande stöd mot vilket backarna rör sig vid rotation

bakåt av bromstrumman. Det möjliggör att tryckstången

kan gå i botten utan att bromsning erhålles. Många av

de provade vagnarna uppvisade dock högt backningsmot-

stånd, d v 3 mer än den kraft motsvarande 10% av total-

vikten, som numera anses acceptabelt vid typprovning.

Detta kan bero på dålig smörjning av de delar som ska

röra sig när automatiken ska träda i funktion, men i

vissa fall kan det även skyllas på dålig konstruktion.

I ett fall konstaterades att de rörliga delarna lätt
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fastnade i backningsläget vilket medförde att tryck-

stången sedan gick i botten vid bromsning. Backautoma-

tiken medför vissa problem med handbromsfunktionen i

motlut och på många av de provade vagnarna var broms-

kraften otillräcklig vid rullning bakåt.

3.6 Behov av underhåll och kontroll

Många av de konstaterade bristerna på de begagnade

husvagnarna kan anses bero på bristande underhåll och

kontroll. De flesta husvagnar står ju uppställda utom-

hus under övervägande delen av året och man kan knappast

vänta sig att ett bromssystem som sällan får arbeta,

ska fungera tillfredsställande utan en årlig tillsyn.

Det är knappast troligt att andra typer av släpvagnar

som t ex flakvagnar, båttrailers och biltransportkär-

ror får bättre underhåll än husvagnar, även om vissa

kanske används under större del av året.

Tillsyn av bromssystemet bör alltså göras minst en

gång per år eller alltid då vagnen stått uppställd

under en längre tid. En sådan tillsyn behöver inte ta

speciellt lång tid och den bör omfatta följande:

Higläremêê:

Demontering av bromstrummor. Kontroll av bromsbelägg.

Kontroll och eventuellt försiktig smörjning av expan-

dermekanism och rörliga detaljer för backautomatik.

Kontroll av hjullager och deras infettning. Montering

av bromstrummor. Justering av bromsbackarnas läge (görs

med ospänd transmission).

IEêEêElêälQB

Kontroll och smörjning av leder i transmissionen. Kon-

troll av vajrar beträffande smörjning och skador på

vajer och hölje.

VTI rapport l60
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Eåêkigfêêgerénieg

Smörjning av tryckstångens lagringar i påskjutsanord-

ningen. Kontroll av eventuellt glapp i lagringarna.

Kontroll av dammskyddet över tryckstångens glidytor.

Svängningsdämparens funktion provas genom att tryck-

stången trycks in och dras ut då transmissionen är

ospänd. Det ska då gå relativt trögt vid inskjutning

och mycket trögt vid utdragning. Kontroll av hand-

bromsens spärrmekanism och av katastrofbromsvajer.

Qgêfsäiag

Stag och vajrar i transmissionen spänns så att jämn

bromskraft fås på alla hjul. Det kontrolleras bäst

genom att vagnen hissas upp och hjulen dras runt medan

handbromsen ansättes lätt. Spelet i dragstaget bör

vara så litet som möjligt och maximalt ca 5 mm.

Påskjutsbromsens funktion ska kontrolleras i samband

med den årliga kontrollbesiktningen av släpvagnar.

Svensk Bilprovning har dock i dag små möjligheter

att kontrollera bromssystemets verkliga prestanda,

bl a på grund av svårigheter att på ett realistiskt

sätt anbringa en påskjutskraft under provningen. Där-

för är en godkänd kontrollbesiktning ingen garanti

för att bromssystemet är i gott skick, vilket bekräf-

tades vid provningarna av de begagnade husvagnarna.

Bättre kontroll borde göras av transmissionens spel, så

att anmärkning alltid ges om tryckstångens "dödväg"

överstiger ca halva påskjutsvägen. Önskvärt vore också

att ökad uppmärksamhet ägnades åt transmissionens skick

avseende smörjning, rost, skadade vajerhöljen osv. På

många släpvagnar i trafik verkar förekomma mycket då-

liga katastrofbromsvajrar, varför en enkel visuell be-

dömning av vajerns och karbinhakens hållfasthet skulle

vara motiverad.
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OLIKA PARAMETRARS INVERKAN PÅ FÖRHÅLLANDENA UNDER

BROMSNING

Allmänt

De praktiska försöken med nya och begagnade släpvagnar

har visat vilka faktorer som p g a skötsel och underhåll

har stor inverkan på påskjutsbromsars funktion. För

att få en fullständig bild av påskjutsbromsars egen-

skaper bör man även veta vilka övriga parametrar som

har betydelse för förhållandena under bromsning. Sådana

parametrar är exempelvis ändrad last, dragstångslängd,

däckens rullningsradie m m. Eftersom praktiska prov är

tidsödande och ger relativt stora mätfel p g a växlande

omgivande förhållanden, utförs en sådan undersökning

bäst med hjälp av teoretiska beräkningar. Då kan en

känslighetsanalys utföras genom att den studerade

parametern varieras medan alla andra parametrar hålls

konstanta. För detta ändamål har ett datorprogram ut-

vecklats, som beskriver förhållandena under bromsning

med ett dragfordon och en enaxlig släpvagn utrustad

med påskjutsbroms.

Matematisk modell och datorprogram

 

I beräkningarna försummas rull- och luftmotstånd. Denna

approximation påverkar inte resultaten nämnvärt då

dessa krafter är små i förhållande till de bromskrafter

som studeras. Beräkningarna avser stationärt tillstånd

när dragfordonets och släpvagnens retardation är lika,

dvs svängningsdämparen i påskjutsanordningen påverkar

inte förloppet.

Med dessa approximationer kan en enkel härledning av

de matematiska formlerna göras. Använda beteckningar

förklaras av figur 4.l.
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Kraftjämvikt i horisontalled för släpvagnen ger

G2 ' A = B3 + B4

B3

 

Bromsutväxlingen I2 = §1 insätts och ger

bromskraft på släpvagnsaxeln 33 = Gzlå f i I2

o - G2 ° A
paskjutskraft B4 = fä-:-

Momentjämvikt kring dragkulan ger släpvagnsaxelbelast-

 

ningen

_ §2 _ _ _ A ° H3 o 12
P3 - S [81 A (H2 H3) I2 + 1 ]

Härav erhålls

vertikal kulbelastning P4 = G2 - P3

B3
utnyttjad friktion vid släpvagnsaxeln F3 = 5?
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Kraftjämvikt i horisontalled för dragbilen ger

G1°A+B4=B1+B2

Bl
Bromskraftfördelningen Il = §5 insätts och ger

Il (Gl ° A + B4)

Il + 1
bromskraft på framaxeln Bl =

Gl - A + B4

Il+l
bromskraft på bakaxeln B2 =

Momentjämvikt kring bakhjulets kontaktpunkt mot vägba-

nan ger

Gl' L2+-Gl° A' Hli-B4' H3-"P4° L3
framaxelbeslastningen Pl = L

Härav erhålls

bakaxelbelastningen P2 = Gl + P4 - Pl

utnyttjad friktion vid framaxeln Fl = 12%

. . . . B2
utnyttjad friktion Vid bakaxeln F2 = §3

Med hjälp av den matematiska modellen har ett datorpro-

gram utvecklats som för olika givna retardationer skri-

ver ut bromsutväxling IZ, påskjutskraft B4, vertikal

kulbelastning P4 och utnyttjad friktion Fl, F2 och F3

för de tre olika axlarna. Vidare uträknas, vid en given

friktionskoefficient, vilken axel som låses först, vid

vilken retardation Amax detta sker samt bromsstråckan

från 70 km/h vid denna maximalt möjliga retardation

utan hjullåsning. Dessutom räknar programmet ut vilken

retardation AL som erhålls om en axel är låst och ytter-

ligare en axel bromsas till låsning. Detta fall är dock

något mindre intressant eftersom fordonskombinationen då

blir instabil eller tappar styrförmågan, beroende på

vilken axel som är låst.

VTI rapport 160



4.3

27

Fordonsdata använda vid beräkningar

 

Som utgångsvärden

Bil:

Släp:

Totalt

(utförande 1) för analysen antas:

tjänstevikt G1 = 11772 N (= 1200 kg)

hjulbas L = 2,5 m

viktfördelning fram/bak = 54%/46%, vilket inne-

bär Ll = 1,15 m och L2 = 1,35 m

avstånd bakaxel - dragkula L3 = 1,1 m

dragkulanslütkiöver marken H3 = 0,4 m

tyngdpunktshöjd H1 = 0,56 m

2,56(uträk-

nat så att fram- och bakaxel låses samtidigt

bromskraftfördelning fram/bak 11 =

vid friktionskoefficienten U = 0,8).

tjänstevikt G2 = 10791 N (= 1100 kg)

dragstångslängd S = 3,8 m

statisk vertikal kulbelastning 682 N (= 69,5 kg)

tyngdpunktshöjd H2 = 1,2 m

bromsutväxling I2 = 1 + 0,5 ' A (nya bromsar)

tio stycken utföranden har beräknats, med föl-

jande ändringar jämfört med utgångsvärdena:

Utförande O:

VTI rapport 160

Enbart bil utan släpvagn (G2 = 0)

l: Utgångsvärde

2: Släpvagn begagnade bromsar (12 = 1+-0,2- A)

3: Släpvagn utan bromsar (I2 = 0)

4: Släpvagn dragstångslängd -25% (S = 2,85 m)

5: Släpvagn tyngdpunktshöjd -50% (H2 = 0,6 m)

6: Släpvagn däckens rullningsradie +10%

(12 (1+0,5 A))

7: Släpvagn däckens rullningsradie -10%

(12 = 019 (1 + 0,5 A))
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Utförande 8: släpvagn bromsutväxling oberoende av

retardation (12 = 4,0)

9: Bil: totalvikt G1 = 15696 N (= 1600 kg)

viktfördelning fram/bak = 48%/52%,

vilket innebär Ll = 1,3 m och L2 =

= 1,2 m

Släp: totalvikt G2 = 12753 N (= 1300 kg)

statisk vertikal kulbelastning

805 N (= 82,1 kg)

Stabilitet under bromsning

 

För att kunna göra en optimal bromsning ska broms-

kraftfördelningen hos fordonskombinationen vara sådan

att varje axel kan utnyttja den maximala friktionen,

dvs alltid ha en bromskraft som motsvarar friktions-

koefficienten gånger den aktuella dynamiska axelbelast-

ningen. Detta uppnås dock inte i praktiken eftersom

bromskraftfördelningen mellan axlarna är fast, medan

friktion och axelbelastningar varierar. I beräkningarna

har valts en bromskraftfördelning för bilen som innebär

att fram- och bakaxel uppnår låsningsgränsen samtidigt

vid friktionskoefficienten 0.8, och vid bilens tjänsten

vikt. Optimal bromsning kan bara fås i detta speciella

fall, så vid en annan friktionskoefficient eller annan

viktfördelning låses en axel tidigare än den andra, med

försämrad bromsverkan som följd. En tillkOpplad släp_

vagn påverkar axelbelastningarna kraftigt, varför for-

donskombinationen får avsevärt sämre bromsförmåga än

dragbilen ensam.

För att fordonskombinationen ska vara stabil och styr-

bar under bromsning får inte hjullåsning inträffa på

någon axel. Om bilens framaxel låses först erhålls forte

farande stabil bromsning men styrförmågan förloras.

Fordonskombinationen går under bromsningen rakt fram

VTI rapport 160
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men styrförmågan kan återtas om framhjulen åter bringas

i rullning.

Om bilens bakaxel låses först uppstår s k fällknivs-

verkan, då bil och släpvagn viker sig runt dragkulan

p g a att bilens låsta bakhjul inte kan ta upp några

sidkrafter. Denna fällknivsverkan kan uppstå mycket

snabbt och bringar i allmänhet fordonskombinationen

ur kontroll, även sedan bromsningen avslutats.

Om släpvagnsaxeln låses först uppstår även då en fäll-

knivsverkan, genom att släpvagnen viker ut i sidled

runt dragkulan. Denna form av fällknivsverkan är dock

mindre allvarlig än den förra eftersom förlOppet är

betydligt långsammare och det är lättare att återfå

kontrollen över fordonskombinationen då bromsningen

avbryts.

Resultat av datorberäkningar

 

I tabell 4.1 är data från varje beräknat utförande

sammanfattande. Där anges också den minsta möjliga

bromssträcka Lm. som kan erhållas från 70 km/h utan

hjullåsning ochläed friktionskoefficienten u = 0.8.

Denna sträcka är beräknad utan hänsyn till förarens

reaktionstid, bromsarnas ansättningstid osv, varför

bromssträckorna i verkligheten blir avsevärt längre.

I sista kolumnen anges hus bromssträckan har ökat i

procent jämfört med utförande O.

Resultaten av beräkningarna för de olika utförandena

finns även redovisade i diagramform i figurerna 4.2 -

4.10. Den övre halvan av figurerna visar den utnyttjade

friktionen på fram-, bak- respektive släpvagnsaxel

(Fl, F2 respektive F3) som funktion av retardationen A.

I den undre halvan av figurerna kan avläsas påskjuts-

kraften B4 och den vertikala kulbelastningen P4 som

funktion av retardationen.

VTI rapport 160
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I det följande kommenteras kortfattat resultaten från

varje beräknat utförande.

QEEêEêE§§_91_êll_EEê§_êläEYê99=

I figur 4.2 är inritat med streckade linjer den utnytt-

jade friktionen för fram- respektive bakaxel. Man ser

att båda axlarna vid u=0.8 uppnår låsningsgränsen sam-

tidigt Vid retardationen 0.8 g. Bromskraftfördelningen

är alltså optimal i detta speciella fall. Om friktions-

koefficienten är lägre, exempelvis 0.5 så inträffar

dock hjullåsning på framaxeln redan vid retardationen

ca 0.45 g, under det att bakaxeln är "underbromsad"

(F2==ca 0.36).

EEEêEêEQê-11-229åêgêYääéê_@§Q_EYê_äEQE§êE=

Av de heldragna linjerna i figur 4.2 ser man att den

vertikala kulbelastningen P4, på grund av dynamisk

lastöverflyttningsujgxnrkraftigt med ökande retardation.

Detta resulterar i att framaxelbelastningen minskar

och bakaxelbelastningen ökar, vilket i sin tur medför

att framaxeln uppnår låsningsgränsen Fl==0.8 redan vid

retardationen 0.549 g, medan bakaxeln är kraftigt

underbromsad (F2==O.30). Även släpvagnsaxeln är något

underbromsad (F3==O.56). Påskjutskraften B4 är vid

denna retardation 1261 N och kulbelastningen P4 är

2419 N.

Om man bromsar ännu hårdare förblir framaxeln låst och

även släpvagnsaxeln låses vid retardationen 0.712 9.

Utnyttjad friktion på bakaxeln F2 är då 0.54. (Det

senare Värdet går ej att avläsa ur figuren eftersom

beräkningarna blir något annorlunda då ett hjulpar är

låst.)

Kurvorna för utförande 1 är för jämförelse inritade

med streckade linjer i de följande figurerna 4.3-4.10.
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Qfäêrêaés_zL_äs9ê22§§e_ê§9m§êä=

Påskjutskraften B4 stiger betydligt jämfört med utför-

ande 1. Den maximala retardationen då hjulen på fram-

axeln låses sjunker från 0.549 g till 0.507 g; Detta

medför att bromssträckan ökar med 2.9 m till 38.0 m,

(= +8% jämfört med nya bromsar).

QEÃÖEêEQê-§L_9§EQE§ê§_§läEYêgê3

När vagnens bromsar är helt ur funktion stiger påskjuts-

kraften B4 linjärt med retardationen. Framaxelns lås-

ningsgräns uppnås redan vid retardationen 0.358 g,

Vilket resulterar i en bromssträcka på 53.8 m. Om även

bakhjulen bromsas till låsning kan en retardation på

0.480 g uppnås, vilket ger bromssträckan 40.1 m. Då

uppstår dock även en kraftig fällknivsverkan.

Den kortare dragstången medför en ökad dynamisk last-

överflyttning från släpvagnen till bilen. Den vertikala

kulbelastningen stiger markant jämfört med utförande 1

och det resulterar i tidigare framhjulslåsning (vid

retardationen 0.523 g) och 1.8 m längre bromssträcka.

Qfâêäêaés_åi_§9%_lêgrs_2293§29252§bê1§=

Man kan tänka sig att den lägre tyngdpunktshöjden 0.6 m

kan representera en flakvagn lastad med exempelvis trä-

virke, medan utgångsvärdet 1.2 m representerar en hus-

vagn. Med i övrigt samma data så har flakvagnen betyd-

ligt bättre bromsegenskaper på grund av att den lägre

tyngdpunkten ger mindre dynamisk lastöverflyttning.

Framaxeln uppnår låsningsgränsen vid retardationen

0.593 g och bromssträckan minskar med 2.6 m till 32.5 m.

VTI rapport l60
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QEÃêEêEQê-§_99ä_2L_§E§5ê§_EEllEÅES§Eê§l§_Eå_§§EEêQ=

Figur 4.7 och 4.8 visar att en ändring av däckens rull-

ningsradie med 10%, påverkar bromsegenskaperna endast

marginellt. Den tioprocentiga ökningen av rullnings-

radien medför en ökning av bromssträckan med 0.4 m,

dvs bara en dryg procent av utgångsvärdet. Denna för-

vånansvärt lilla skillnad förklaras av att den större

rullningsradien i och för sig resulterar i lägre broms-

kraft, med det leder i sin tur till att påskjutskraften

ökar och bromsarna därmed sätts an hårdare.

QEÃêEêEQê_§L_§läEYêQEêQ§_äEQE§EEY§§liQS-EQQ§EêEE-é;Q=

Detta utförande har beräknats för att se vad den retar-

dationsberoende bromsutväxlingen som konstaterats i de

praktiska försöken ger för resultat jämfört med det

vanliga antagandet vid beräkningar, att bromsutväx-

lingen är oberoende av retardationen. Figur 4.9 visar

att det är huvudsakligen påskjutskraften B4 som får

ett annat utseende. Kurvorna för utnyttjad friktion

påverkas inte i så hög grad, varför antagandet om kon-

stant bromsutväxling kan duga i enklare beräkningar.

QEÃêEêQêê_2L_äll_99ä_§l§EYê9§_l§§Eê§§_Elll_EQEêlYlEE=

Den ökade vikten har till följd att påskjutskraft och

kulbelastning ökar betydligt, och framhjulen låses

redan vid retardationen 0.500 g. Bromssträckan ökar

med 3.4 m till 38.5 m, (= +lO% jämfört med förhållan-

dena vid tjänstevikt). Jämfört med enbart bilen vid

tjänstevikt har bromssträckan ökat 60%.
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Amax=0.549 g Amax=0.800 g
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4.6 Diskussion

 

Beräkningarna har utförts för en medelstor bil och för

en enaxlig husvagn av idag ganska vanlig storlek. Resul-

taten blir givetvis något annorlunda för bilar och

vagnar av annan storlek, men resultaten kan förväntas

bli i det närmaste lika om förhållandet mellan bilens

och vagnens vikter är ungefär detsamma som i exemplet.

Inga beräkningar har utförts för släpvagnar med boggi-

axlar, eftersom samspelet mellan bromskrafter och

axelbelastningar i det fallet är avsevärt mer kompli-

cerat. Man kan dock förvänta att de flesta boggisystem

ger något gynnsammare förhållanden under bromsning än

enkelaxlar.

Beräkningarna visar att den minsta möjliga bromssträcka

som kan uppnås med full kontroll över fordonet, ökar

med nästan 50% när släpvagnen kopplastill bilen. Detta

gäller då bromssystemet är i nyskick. I det skick som

bromsarna på de flesta begagnade vagnar har visat sig

vara, ökar bromssträckan ytterligare ca 10%. Om släp-

vagnsbromsarna är helt ur funktion ökar bromssträckan

till över det dubbla, jämfört med den bromssträcka som

enbart bilen kan prestera.

En tillkopplad släpvagn försämrar alltså bromsförmågan

avsevärt, och inte ens med släpvagnsbromsar i nyskick

når man det minimikrav på retardation 0.591 g (5.8 m/s2)

som gäller för personbilar.

Försämringen av bromsförmågan beror till största delen

på den dynamiska lastöverflyttning som sker från vagnen

till bilens dragkula. Den vertikala kulbelastningen kan

vid kraftig bromsning bli i storleksordningen 2 500 N

(ca 250 kg). Detta medför att bilens framaxelbelastning

minskar och framhjulslåsning uppträder avsevärt tidigare

än vad som är fallet vid bromsning med enbart bilen.
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Lång dragstång och låg tyngdpunktshöjd hos vagnen

minskar den dynamiska lastöverflyttningen och inverkar

därför gynnsamt på bromsförmågan.

Om man sedan framhjulen låst sig fortsätter att öka

pedaltrycket tills även släpvagnsaxeln låses kan en

retardation på ca 0.7 g uppnås. Då krävs dock mycket

hög pedalkraft, och bromsningen blir instabil med risk

för fällknivsverkan.

En ändring av däckens rullningsradie har relativt liten

inverkan på bromsförmågan, p g a att bromssystemet

självt "kompenserar" för den ändrade radien. Därför

behöver man knappast befara att en vagn blir "över-

bromsad" ens vid användande av däck med avsevärt mindre

rullningsradie än den maximalt tillåtna för bromssyste-

met.

Om bil och släpvagn lastas till totalvikt blev i det

beräknade exemplet bromssträckan 10% längre än vid

tjänstevikt. Detta innebar att bromssträckan var 60%

längre än med bara bilen vid tjänstevikt.

I alla de beräknade utförandena har hjullåsning in-

träffat först på bilens framaxel. Detta är också önsk-

värt eftersom det ger de säkraste förhållandena under

bromsning. Vid praktiska försök har det dock visat sig

att låsning av släpvagnens hjul ibland inträffar före

framhjulslåsning. Detta beror på att man vid snabb

bromsansättning kan ge påskjutsanordningens tryckstång

så hög inskjutningshastighet att bromsarna i initial-

skedet ansätts till låsning. I beräkningarna har ingen

hänsyn tagits till detta dynamiska förlopp, varför

låsning av släpvagnsaxeln före framaxeln inte erhållits

i något utförande.
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5 STABILISATORERS INVERKAN PÅ PÅSKJUTSBROMSEN

För att minska risken för pendelsvängningar i sidled

hos släpvagnen, vilket kan uppstå speciellt vid höga

hastigheter, finns på tillbehörsmarknaden flera olika

typer av stabilisatorer. Dessa är avsedda att monteras

mellan dragbil och släpvagn och ska ge ett motstånd

mot rörelser i sidled runt dragkulan.

Stabilisatorer har inte hittills kommit till någon

utbredd användning i Sverige, men det ökande antalet

husvagnar har medfört ett ökat intresse för detta till-

behör. Stabilisatorerna kan ha positiva effekter på

fordonskombinationens köregenskaper, men tyvärr har

flera typer en negativ inverkan på påskjutsbromsens

funktion. Det ska observeras att detta endast gäller

påskjutsbromsar, och inte elektriska bromsar som manöv-

reras från dragbilens bromspedal.

En typ av stabilisator är konstruerad så att två stycken

hydrauliska svängningsdämpare monteras mellan dragbil

och släpvagnschassi, på var sida om kopplingen. Detta

medför att båda dessa dämpare måste skjutas ihop vid

bromsning och det resulterar i att påskjutsbromsens

ansättningstid förlängs. Om dämparna görs mjuka vid

inskjutning och hårda vid utdragning kan denna effekt

begränsas, men påskjutsbromsens egenskaper förändras

ändå till viss del.

På flera typer av stabilisatorer har man kombinerat

svängningsdämpningen i sidled med en lastutjämnande

funktion. Genom att en eller flera bladfjädrar kopplas

mellan bil och släpvagn kan man minska "nedhänget" av

bilens bakvagn, och fördela en del av bakaxelbelast-

ningen till framaxel och släpvagnsaxel. Dämpningen i

sidled erhålls genom att bladfjädrarnas rörelse bromsas

av friktionsbelägg.
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Även dessa typer av stabilisatorer påverkar påskjuts-

bromsens funktion genom att lastutjämningen medför ett

ökat böjmoment på påskjutsanordningens tryckstång, på

samma sätt som en ökad kulbelastning påverkar tryck-

stången. Som framgått av avsnitt 3.5 medför detta betyd-

ligt försämrade prestanda hos påskjutsbromsen. I Amerika

är liknande typer av lastutjämningsanordningar mycket

vanliga och man har i en undersökning (2) konstaterat

att sådana anordningar i vissa fall kan sätta påskjuts-

bromsen helt ur funktion.

Det finns dock stabilisatorer som är konstruerade så

att de inte påverkar påskjutsbromsens funktion. De

monteras mellan bilens draganordning och släpvagnens

kulhandske och saknar lastutjämnande funktion.

Det finns f n inget förbud mot att sälja stabilisatorer

och heller inget krav på att anordningarna ska provas

och godkännas. Man får dock inte vidta några åtgärder

som påverkar en typgodkänd påskjutsbroms egenskaper,

varför ingen av de stabilisatorer som har negativ in-

verkan på påskjutsbromsens funktion är tillåtna. Vid

kontrollbesiktning vid Svensk Bilprovning bör därför

kontrolleras om eventuell stabilisator i kombination

med påskjutsbroms är avgodkänd typ, - annars bör

fordonsägaren åläggas att montera av den.
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Bilaga 1

Sid 1 (5)

PROVNINGSMETODBESKRIVNING GÄLLANDE TYPPROVNING AV

PÅSKJUTSBROMSAR

l. Beteckningar

m = släpvagnens massa (kg)

G = släpvagnens tyngd då den är lastad till total-
vikten (N)

a = släpvagnens acceleration (retardation) (m/s2)

FP = påskjutskraft (N)

FB = sammanlagd bromskraft vid släpvagnens hjul-
periferi (N)

   

 

 

 

FR = släpvagnens sammanlagda rörelsemotstånd, sättes

generellt till 0.02 G (N)

FB
B = bromsutväxling = -

F
P

2. Provning på rullbromsprovare

m

0 *
Fp FB

2.1 Qêääêäâlêg

Släpvagn med en givare för mätning av påskjutsvägen.

Rullbromsprovare med två separata trummor med 1,2 m

diameter, vardera utrustade med bromskraftgivare.

Provbänk i vilken släpvagnens chassi förankras.

Bänken är försedd med en tryckluftcylinder som möj-

liggör anbringande av en variabel påskjutskraft,

samt en kraftgivare för mätning av denna. Mätvärdena

från givarna samt rullarnas hastighet registreras

med en ljusstråleskrivare.
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Bilaga 1

Sid 2

Ereyaiagêfêääêrêaäs

Samtliga provningar utförs med släpvagnen lastad till

bromssystemets maximala totalvikt och med en vertikal

kulbelastning av 0.05 G, dock högst 1 000 N (100 kg).

Hjulbromsar och transmission justeras enligt fabri-

kantens anvisningar. Innan provningen påbörjas körs

bromsarna in under några minuter. På fleraxliga släp-

vagnar provas en axel i taget.

Förspänningskraften mätes, (ska vara 0.02-0.05 G).

Bromsprovning utförs med kalla bromsar vid konstant

hastighet 50 km/h och med bromskrafter varierande

mellan ca 0.20 G-0.60 G.

Släpvagnen körs på rullarna i 40 km/h under 2 min 33 sek

(motsvarar 1,7 km) med en bromskraft av 0.07 G. Direkt

efter detta utförs bromsprovning vid konstant hastighet

50 km/h, vid samma påskjutskraftersxm1i 2.2.3.

Bromsprovning enligt 2.2.3 utförs igen sedan bromsarna

kallnat.

De erhållna värdena från bromsprovningarna prickas in

i ett bromsreglerdiagram enligt nedan. I diagrammet är

inritat bromsreglerkurvor som de kan tänkas se ut efter

utförda bromsprovningar. Föreskrifternas krav uppfylles

om reglerkurvan för kalla bromsar ligger utanför det

streckmarkerade området och för varma bromsar utanför

det rutmarkerade. (För bromssystem som är avsedda för

maximala totalvikter under 900 kg reduceras kraven

något).
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Bilaga 1

Sid 3

bromskraft (G)

 

  

0_6_
_ . 0:961 romsar

0.5 - å* ä* Oviäma bromsar

0.4» :än :ä

0.3 ä ä

0.2 .5 å

E' E' 4:wow
O 1 påskjuts-

  

kraft (G)

2.2.7 Maximal bromskraft utan hjullåsning uppmätes med

iakttagande av påskjutsvägsreserv. Eventuell kraft-

begränsares funktion kontrolleras. Bromskraftfördel-

ningen mellan höger och vänster sidas hjul samt mellan

axlar på fleraxliga släpvagnar kontrolleras.

2.2.8 Katastrofbromsens funktion kontrolleras. Vid 50 km/h

konstant hastighet utsätts katastrofbromsvajern eller

motsvarande utlösningsanordning för en dragkraft av

0.25 G under ca 1 sekund, varefter den bestående broms-

kraften mätes, (ska vara minst 0.35 G).

3. Provning med dragfordongpå väg

 

/ \

;o (p
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Bilaga 1

Sid 4

3-1 EEEEêEElQQ

Släpvagn med en givare för mätning av påskjutsvägen.

Dragfordon med en givare på draganordningen för mät-

ning av påskjutskraften, en accelerometer för mätning

av retardationen, en givare för fordonshastigheten

samt en skrivare med tidsskala 0.1 S för registrering

av de fyra nämnda storheterna.

3-2 Ereygiegêäêäâêrêaés

3.2.l Samtliga provningar utförs med släpvagnen lastad till

bromssystemets maximala totalvikt och med en vertikal

statisk kulbelastning av 0.05 G, dock högst 1 000 N

(100 kg). Hjulbromsar och transmission justeras enligt

fabrikantens anvisningar.

3.2.2 Bromsningar utförs med kalla bromsar från hastigheten

70 km/h till stOpp, med olika retardationer mellan

0.2-0.6 g. För varje registrerad bromsning räknas

bromskraft och bromsutväxling ut enligt formeln:

- a - FP - FRm

F

P ( 2

3.2.3 Bromssystemets ansättningstid uppmätes vid broms-

w

   

ningarna enligt 3.2.2. (Ansättningstiden får inte

överstiga 0.6 s vid en nödbromsning.)

3.2.4 Backspärrens funktion provas. Om bromssystemet är

utrustat med backautomatik, uppmätes rörelsemotståndet

vid backning, (bör inte överstiga 0.10 G).
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Bilaga 1

Sid 5

3.2.5 Bromssystemets egenskaper som helhet bedöms, bl a

beträffande svängningstendenser under bromsning.

4. Provning av svängningsdämpare och katastrofbromsvajer

 

4.1 QEEEêEQlEQ

Provrigg med tryckluftcylinder och givare för mätning

av drag- och tryckkrafter samt rörelsehastighet.

4-2 Eäeyaiagêäêääêrêaéê

4.2.l Den svängningsdämpare som är monterad i chassiet

och fyra lösa svängningsdämpare provas i provriggen

vid -ZOOC och +200C. Dämpkraften mätes vid inskjut-

ning och utdragning med den hastighet som motsvarar

hela påskjutsvägen på en sekund. (Dämpkrafterna ska

normalt vara 0.04 G-0.09 G vid inskjutning och

0.15 G-0.4O G vid utdragning).

4.2.2 Tre lösa katastofbromsvajrar med infästningsdetaljer

(karbinhake och ev ring) uppmätes avseende draghåll-

fastheten vid ryck i provriggen. (Vajer och infäst-

ningsdetaljer bör tåla 0.35 G dragkraft utan brott).

5. Granskning av bromssystemets konstruktion

 

5.l Hela bromssystemet granskas med avseende på behov av

tillsyn, justeringsmöjligheter, etc.

5.2 Parkeringsbromsens konstruktion och funktion granskas,

speciellt beträffande bromskraften vid rullning bakåt

om bromssystemet är utrustat med backautomatik. (Broms-

kraften ska vara minst 0.16 G).

5.3 Överensstämmelse med inlämnade ritningar och uppgifter

kontrolleras.

VTI rapport l6O



Bilaga 2

 

Sid 1 (1)

ProvningSprotokoll nr 15 Datum__22:19:1§ ________ __

Vagn___554$0;319_______________________Årsmodell__1223 ____________ __

Totalvikt_____jéüüL___kg. Uppskattad Vikt vid provning____§50_____kg

Statisk kulbelastning____]9_______kg

Däckdimension__§;jp§l§_g_§B._________Rullningsradie____§lg ________Hm1

Påskjutsbroms, typgodkännandenr___E§y;l§§_§_____max Vikt__lg§g____kg

Fabrikat ______ågéüét1@@@4;129-§B§1§B.2§9___________________________._

Max rullningsradie__âlngLågålâmeq max påskjutsväg_____lgg _____ __mm:

Uppmätt spel i dragstag___________19_____________mm

Uppmätt dödgång i påskjutsanordning____ágå______ __mm

Resultat av bromsprovning från 60 km/h:

 

 

   

  

      

 

S(nm0 FP(N) alm/sz) FB(N) B=FB/FP t(s) Anm.

50 1000 3.4 1720 1.7 1.3

48 1300 4.0 1930 1.5 1.3

53 1350 4.8 2560 1.9 0.8

55 1500 5.6 3090 1.9 1.0

65 1300 6.4 3970 3.1 0.6 ;åäâing

Backspärr Automatisk
--___-___--_-_---------_--_------_-_-_-_--__-_----m-_m---u-ø

Rörelsemotstând med backautomatik:

vid backninq 1250 N: 12.1 % av totalvikten

vid hackning med handbroms åtdragenl§§9__N= 16.0 % av totalvikten

__-_--_--.v--_----_---_--_--__-_____--__---__---._--- -_

__---------_-_--n*-øw-_-------_--_-----_-_-__----_--___----_-_---___-

VTI rapport 160



Bilaga 3

Sid 1 (l)

'T'Y F'I'lllo V'liillN III\||

BROMSUTVÄXLING

10*{

94?

3<

 

  

 

1<

RETARDATION (M/SZ)

° o I 4 s .9

STRTISTISKQ MTG T Y P P R 0 U H I N G Q R 15 ST

MEDELU. X 4 02500
NEDELU. Y 3.59286
UQRIQNS X 1.10845
UQRIQNS Y 1.55449
3PRIUN. N 1.05283
SPRIUN. Y 1.24679
KORRELQTION .32356
KOUQRIQNS .424?3
REGRESSION V: 33317*X+ 2 95859
FELUQRIQNS 1.39175
REGRESSIUN H3 .27323IY+ 3.34334
FELUPRIQNS .99241

VTI rapport 160



Bilaga 4

Sid 1 (l)

'Y*Y F'lll"T IlllltiilN T'I!GDL.|.IEI|

BROMSUTVÄXLING

10'?

 

STGTISTISKA 0979

 

HEDELU.
HEDELU.
URRIRNS
UQRIANS
SPRIDN.
SPRIDN.
KORRELRTIOH
KOUHRIQNS
REGRESSION Y'
FELURRIQNS
REGRESSION X2
FELUQRIQNS

-
C
X
-
(
X
-
(
X

VTI rapport 160

R
a
n
k
i
n
*

 

RETARDATION (M/SZ)

4 6 6 9 10

T Y P E F T E R K 0 N T R 0 L L E R 12 ST

.38333

.93714

.22874

.36494

.10848

.16831

.35?65

.46317
1,30486

3.3?988

.37695tx+
19635

.33933*Y+
.B?15?



Bilaga 5
Sid 1 (l)

Hav/ANA!! NYA 77

BROMSUTVÄXLING

10 0

90

84%

  

STRTISTISKQ DHTR

 

HEDELU.
HEDELU.
UARIRNS
URRIRNS
SPRIDN.
SPRIDN.
KORRELQTION
KOUQRIQNS
REGRESSION Ya
FELUQRIQNS
REGRESSION XI
FELUQRIQNS

-
C
X
-
C
X
-
C
X

VTI rapport 160

 

RETARDATION (M/Sz)
W.

 

H US U 0 G N O R N Y G 7 7 ll ST

.73043

.24130

.08838

.43136

.94326

.19640

.43019

.53694
.90762

3.51455

.49333*X+
.16648

.37512*Y+
.8869?



Bilaga 6

Sid 1 (l)

iiiJEI'V A I|hil\l| llllll

BROMSUTVÄXLING

10<r

90

8%!

 

 

 

STATISTISKQ DRTA

 

HEDELU. X
HEDELU. V
UORIRNS X
URRIQNS Y
SPRIDN. X
SPRIDN. Y
KORRELRTION
KOURRIANS
REGRESSION Y-
FELUQRIRNS
REGRESSION XI
FELURRIANS

VTI rapport 160

.
-
0

p
å

 

8

H U 8 U G 6 N A R B E G 21 ST

.58312

.18?91*K+
.70233

.40802*Y+
52505

1 98296

3.7898?

RETARDATION (M/SZ)

10



Bilaga 7

Sid 1 (l)

fitlil'v A lllil\l| Illlll SVE' ' 7'7'

BROMSUTVÄXLING

10*r

N

  

STQTISTISKR DRTA

 

NEDELU. 2
MEDELU.
UAR I RNS
UHRIQNS
SPRIDN.
SPRIDN Y
KORRELHTION
KOURRIQNS
REGRESâION Y:
FELUARIQNS
REGRESSION XI
FELUQRIRNS

Å
X
u
f
Z
K
C
-
C

VTI rapport 160

H
»
m
&

RETARDATION (M/Sz)

4 6 8 1.

H U 3 U R 6 N A R 8 E G 7 S - 7 7 9 ST

.68?50

.24375

.74693

.99963

.32172

.95375

.21131

.26637
.15248*X+ 1.52900

4.83046
.86902

.29283*Y+
.66393



Bilaga 8
Sid 1 (l)

rltlil V'Atlllll\l| I'll!! ° 7'il

BROMSUTVÄXLING

101r

 

 

  

|.

I.
1'

' i . 2
. RETARDA'IION (M/S )

o o i i* 4 6 7 9 to

smnsnsmonm Husuncunn sec -74 12511

 

HEDELU. X 4.30889
HEDELU. Y 1.731!!
UQRIRNS X 1.60855
URRIRNS Y .56128
SPRIDN. K 1.26829
SPRIDN. Y .74919
KORRELQTIOH .32571
KOURRIRNS .30949
REGRESSION ?1 .1924øxx+ .86359FELUHRIQNS .501?4
REGRESSION X' .551408Y+ 3.55436
FELURRIQNS 1.43?90

VTI rapport 160


















