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FRIKTIONSMÃTNING PÅ RULLBANOR OCH VÄGAR

av Evert Ohlsson

Statens väg- och trafikinstitut

Fack

581 01 LINKÖPING

REFERAT

God friktion mellan hjul och underlag är ett nödvändigt

villkor för såväl säker vägtrafik som för säkra mark-

operationer med flygplan. I föreliggande rapport åter-

ges inledningsvis några enkla, grundläggande friktions-

teorier. Skillnader som kan uppstå genom att flygplans-

däck skiljer sig från bildäck inte bara i fråga om be-

lastning utan också i fråga om uppbyggnad berörs. Sär-

skild uppmärksamhet ägnas åt vattenplaningsproblemet.

Därefter diskuteras och granskas kritiskt de olika

metoder som kan användas för att mäta friktionen på

vägar och rullbanor. De olika metoderna exemplifieras

genom beskrivning av några olika, i praktiken förekom-

mande mätanordningar. Avslutningsvis diskuteras möjlig-

heterna att standardisera en friktionsmätmetod för

Vägar och rullbanor samt betonas behovet av ett stan-

dardiserat mätdäck.
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FRICTION MEASUREMENTS ON RUNWAYS AND ROADS

by Evert Ohlsson

National Swedish Road and Traffic Research Institute

Fack

3-581 01 LINKÖPING Sweden

ABSTRACT

Satisfactory tyre friction is an indispensable condi-

tion for safe road traffic and for safe aircraft ground

operation. This report begins with some simple, funda-

mental friction theories. Differences between aircraft

tyres and car tyres are discussed. Special attention

is paid to the hydroplaning phenomena. Then different

methods to measure runway and road friction are

discussed and critically examined. The different methods

are examplified by descriptions of some realized test

devices. The possibility to standardize a friction test

method for runways and roads is discussed and the need

for a standard test tyre is emphasized in the conclu-

sion.
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INLEDNING

Tillfredsställande vägrepp - dvs tillräcklig friktion

mellan däck och vägbana - är en självklar förutsättning

för att säker vägtrafik ska kunna äga rum. Väggreppet

tas ju i anspråk vid praktiskt taget alla rörelser och

rörelseändringar ett vägfordon företar, de må avse driv-

ning, bromsning eller kurvtagning. Vid normala omstän-

digheter och torrt väglag är friktionen mellan däck och

vägbana som regel tillräcklig. Problem uppstår sommar-

tid främst då vägbanan är våt i samband med regn och

vintertid vid snöfall eller liknande. Man har klart kun-

nat påvisa att antalet trafikolyckor på våta vägbanor

ökar med minskande friktion.

Vid flygtrafik utgör start- och landningsförloppen de

mest kritiska faserna under en flngperation. Trots att

starten och landningen vanligen omfattar en relativt

liten andel av den totala restiden svarar de för i runt

tal 50% av inträffade tillbud och olyckor. Eftersom en

betydande del av dessa incidenter består i att flygpla-

net antingen avlägsnat sig från rullbanan i sidled eller

rullat över banänden så kan man med fog misstänka att

låg friktion mellan hjul och rullbana eller - som man

i flygsammanhang hellre säger - dålig bromsverkan varit

en bidragande orsak. God bromsverkan är betydelsefull

inte minst under startfasen för att flygplanet ska kun-

na stanna före banänden om en påbörjad start av någon

anledning måste avbrytas. Liksom för biltrafiken erbju-

der de normala operativa omständigheterna inga problem

för flygtrafiken. Negativa effekter av försämrad broms-

verkan genom t ex regn eller snö är emellertid oundvik-

liga på ett helt annat sätt för ett flygplan än för en

bil. Bilen kan ju alltid anpassa hastigheten efter det

rådande väglaget, en möjlighet som inte alls står flyg-

planet till buds.
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Kravet på god friktion mellan hjul och väg- resp rull-

bana är således gemensamt för bil och flygplan men det

räcker inte med uppgifter om hjul, underlag och miljö-

förhållanden för att ta reda på om kravet är tillgodo-

sett. En pålitlig bedömning av friktionen kan inte göras

med mindre än att realistiska metoder utvecklas som gör

det möjligt att direkt på platsen mäta vilka friktions-

krafter som kan överföras till underlaget.

Avsikten med föreliggande rapport är att ge en översikt

över - och i någon mån kritiskt granska - de metoder

man använder sig av för att mäta friktionen på vägar

och rullbanor. För att underlätta förståelsen för de

krav som ställs på mätanordningarnas funktion och kapa-

citet behandlas i ett inledande avsnitt några grundläg-

gande delar av friktionsteorin. Möjligheterna att stan-

dardisera ett friktionsmätningsförfarande för såväl

rullbanor som vägar diskuteras även.

Arbetet har utförts på uppdrag av luftfartsverket, flyg-

platsavdelningen, systemsektionen.-

NÅGRA GRUNDLÄGGANDE FRIKTIONSTEORIER

När man talar om friktionen på vägar eller rullbanor

tänker mansig ofta den som en egenskap enbart knuten

till underlaget. Eftersom yttre friktionen har sitt ur-

sprung just i den gemensamma kontaktytan för två före-

mål - i det här aktuella fallet rullbana och däck - så

är faktorer som inverkar på ytegenskaperna hos båda

komponenterna betydelsefulla. Avsikten med det här av-

snittet är att försöka identifiera och enkelt beskriva

några för friktionen Viktiga, bestämmande faktorer.
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Den klassiska friktionsteorin är flera hundra år gammal.

Inte desto mindre är många av de hypoteser, som veten-

skapsmännen då ställde upp och med ytterligt enkla

hjälpmedel sökte bevisa, fortfarande accepterade när

det gäller friktionen mellan stela kroppar.

De klassiska friktionslagarna kartlade friktionens

yttringar men man lyckades inte beskriva dess inre me-

kanism. Åtskilliga förklaringar har sett dagens ljus

bl a tänkte man sig mycket tidigt friktionenmellan

stela kroppar som en rent mekanisk greppverkan på så

sätt att ojämnheterna i kontaktytorna hakade i varand-

ra. På senare tid har man också - särskilt för metaller -

velat se friktionen som en svetsprocess vilken åstad-

kommer en mer eller mindre lätt brytbar förbindning

mellan de angränsande materialen i kontaktytorna.

För två kr0ppar, Ql och Q2 av relativt stelt material i

kontakt med varandra, som t ex fig 2.1 visar, gäller

enligt den klassiska friktionsteorin att

...§19
w\=>

77<//_'//// 7 //Q////'

 

 

  

 

Fig 2.1 Stel kropp på stelt underlag

- friktionskraften F beror av belastningen N och ett

karakteristiskt tal för kontaktytans beskaffenhet,

 

friktionstalet f såsom framgår av uttrycket:

 

F'=f ° N
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- friktionstalet f är högre just innan kropparna börjat

röra sig i förhållande till varandra, vilofriktion,

än då rörelsen kommit igång, glidfriktion

- friktionstalet vid glidfriktion är i stort sett obe-

roende av glidhastigheten

- friktionskraften är oberoende av skenbara kontakt-

ytans storlek AS

 

I den sista punkten kan kanske uttrycket "skenbara kon-

taktytan" behöva en förklaring. Det är ju i själva ver-

ket så att alla ytor - hur släta de än kan förefalla

för ögat - sedda i stark förstoring är ganska ojämna

och skrovliga. Ett litet avsnitt av beröringsytan mel-

lan kropparna Ql och in fig 2.1 ser i förstoring kanske

ut som fig 2.2 visar

Skenbar kontakt

 

I

..
.M

  

 

  

 

Q

Y

'2

Fig 2.2 Skenbar och verklig kontaktyta

Den verkliga kontakten uppstår i ett begränsat antal

punkter 01, 02, 03 osv och där blir yttrycket så högt

att materialet i Qioch.Q2deformeras och ett oregelbun-

det mönster av små "kontaktöar" bildas. Summan av dessa

små kontaktytor utgör den verkliga kontaktytan AV. Den

skenbara kontaktytan är den yta som inryms inom kontak-

 

tens yttre begränsningslinje och fig 2.2 antyder ock-

så att den är större än den verkliga.
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Modern forskning anses visa att friktionen egentligen

uppstår genom attraktionskrafter mellan molekyler i

gränsytorna, s k adhesion. Adhesionen ger sig till kän-

na som ett motstånd om man försöker förflytta Ql längs

Q2. De molekylära krafterna verkar emellertid bara inom

en radie av några miljondels mm och förekommer därför

uteslutande inom den verkliga kontaktytan.

Ju större den verkliga kontaktytan är desto fler gräns-

molekyler kan attrahera varandra och desto större blir

friktionskraften. Det uttryck över friktionskraften som

angavs under den första punkten i den klassiska frik-

tionsteorin är således strängt taget endast giltigt om

den verkliga kontaktytan AV växer i takt med belast-

 

ningen N.

Så är också tillnärmelsevis fallet för stela material

och därmed förklaras den klassiska friktionsteorins

formulering. Man hade ju på den tiden inga resurser att

observera verkliga kontaktytan utan var i stort sett

hänvisad till att mäta friktionskrafter och belastning-

gar samt naturligtvis skenbara kontaktytan.

Med tanke på de molekylära krafternas ringa verknings-

radie är det också lätt att inse vilka konsekvenser

det har att föra in ett skikt smörjmedel (även om det

är ganska tunt) i verkliga kontaktytan mellan de båda

krOpparna Q1 och Q2. I smörjmedelskiktet är - till skill-

nad från vad som är fallet i en fast kropp - molekyler-

na lättrörliga i förhållande till varandra, så även om

smörjmedelsmolekyler genom adhesion häftar vid gräns-

molekyler i krOpparna så kan ändå inga nämnvärda frik-

tionskrafter överföras från 01 till Q2 . Villkoret är för-

stås att smörjmedelsskiktet har "flera molekylers

tjocklek".



Till vissa delar gäller det som hittills sagts om ste-

la kroppar - t ex den molekylära attraktionsteorin -

även det som är aktuellt här, nämligen friktionen mel-

lan en elast - i vårt fall gummi - och ett stelt under-

lag. En belagd vägbana kan utan vidare betraktas som

stel i friktionssammanhang men motparten - luftgummi-

hjulet - förvisso inte.

Om man vill återge ett materials uppförande under in-

verkan av växlande krafter med hjälp av vardagliga me-

kaniska modeller så kan gummi avbildas starkt förenk-

lat med ett par fjädrar kopplade samman med en sväng-

ningsdämpare som fig 2.3 visar.

De elastiska egenskaperna ("fjädrarna") betingas i hög

grad av gummitypen och antalet överbryggningar mellan

gummimolekylerna som erhålls vid vulkaniseringen av

gummit. De viskösa egenskaperna ("dämparna") betingas

av fyllmedlet (kol, kiselföreningar).

  

fjäder

 

Fig 2.3 Mekanisk modell av gummi

Gummi i den form det används i bildäck är ett mycket

elastiskt material dvs återtar efter en deformation

praktiskt taget urSprunglig form. Av modellen, fig

2.3, förstår man att en kraft som läggs på gummi inte

ögonblickligen motsvaras av en entydig, lätt beräk-

ningsbar formförändring, som fallet t ex är med stål,
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eftersom dämparen fördröjer deformationen. AV fig 2.3

framgår också att omvänt vid avlastning återtar gummi

sin ursprungliga form i två faser : en snabb, omedel-

bar, åtföljd av en långsammare. Den långsammare delen -

betydelsefull för friktionen som vi snart ska se - be-

nämns viskoelastisk efterverkan och man säger att gummi

är ett viskoelastiskt material. Vid växlande eller pe-

 

riodisk kraftpåläggning finner man att deformationen

inte är i fas med kraften och att detta är förenat med

en energiförlust som står i proportion till kraftväx-

lingsfrekvensen. Energiförlusten (även kallad dämpför-

lust eller hysteresförlust) ger sig tillkänna som en

uppvärmning av gummimaterialet och den kan - vilket

också är av betydelse för friktionen - påverkas genom

modifiering av gummits sammansättning.

Till skillnad från vad som gäller vid stela kr0ppar är

adhesionskrafterna mellan gummi och stelt underlag läg-

re i vilotillståndet än i rörelse - åtminstone vid

måttliga hastigheter. I själva verket ser sambandet

mellan adhesion uttryckt som friktionstal och glidhas-

tighet ut ungefär som fig 2.4 vill Visa.

 

 

  

0.6

/7<><\ro
§ / Å 50
g 02 l/ / \\\å;\\\:\\

lt: I J/

O

    

  

   

0.002 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5

glidhastighet m/s

Fig 2.4 Samband mellan friktionstal och glidhastighet
för gummi tillsammans med en stel kropp (en-
ligt Hegmon)
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Från ett måttligt värde vid glidhastigheten noll stiger

adhesionskraften mot ett maximum som för vanligt bil-

däckgummi inträffar vid 0,04-0,4 m/s och faller sedan

på nytt vid ökande glidhastighet. Av fig 2.4 framgår

också att maximum förskjuts mot högre glidhastighet då

temperaturen ökar.

Gummi är liksom andra elaster uppbyggt av härvor av

långa, böjliga, kedjelika molekyler, vilka hos gummi

genom vulkaniseringen knyts sammanhär och där med sva-

velatomer. Om vulkaniseringen drivs lagom långt förblir

gummit lätt deformerbart men blir även elastiskt dvs

återtar sin urSprungliga form sedan deformerande kraf-

ter upphört att verka. Detta beror på att gummimoleky-

lerna fortfarande är böjliga och kan ändra form men

hindras att omlagras genom sammanknytningarna vid vul-

kaniseringen. Molekylerna befinner sig i ständig, ter-

miskt betingad, oscillerande rörelse kring sitt jäm-

viktsläge. När nu gummi glider över en stel yta så

kommer straxt en oscillerande molekyl att attraheras

av och bindas till en molekyl i det stela underlaget,

gummimolekylen tänjs ut, bindningen brister och mole-

kylen fjädrar tillbaka till sitt jämviktsläge. Den

attraheras omedelbart av en ny molekyl i underlaget,

processen upprepas kontinuerligt och av allaandra mo-

lekyler i gränsytan. En stick/slip-process i molekylär

skala förklarar således adhesionskrafternas uppkomst.

Beskrivningen brukar kallas den molekylärkinetiska

friktionsteorin.

Utan att göra anspråk på full vetenskaplig täckning

kan följande tjäna som förklaring på det förhållande

som fig 2.4 och föregående stycke beskriver.



Ql \ rörelseriktning
---->

a) AQl

§\ /77/ççá//r .

01. \\

\\
7* ////áä//f/

01 \\

// ////V/77
/ZWz/å/C

k-l-al

Fig 2.5 Tre lägen a), b) och c) för ett litet ele-
ment, AQ , av en gummikroPp Q som glider
utmed et stelt underlag (enligt Bulgin).

b)

   

I läge a) i fig 2.5 antas att gummielementet AQl,

genom adhesion häftar vidunderlaget Qz. I läge b) har

Ql glidit ett stycke och elementet AQl har tänjts ut

just så mycket att bindningen mellan AQl och Q2 bryts.

I läge c), slutligen, har elementet AQl återtagit sin

ursPrungliga form och häftar vid underlaget i en ny

punkt av Q2 på avståndet 2 från den första.

Under fasen a - b strävar adhesionskrafterna att bromsa

gummikroppen Ql under det att elastisk energi lagras i

den vid uttänjningen av AQl. När sedan elementet AQl

under fasen b - c får tillbaka sin ursprungliga form

återförs en del av den lagrade elastiska energin till
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det rörliga systemet Ql och strävar att öka dess hastig-

het. Hur mycket energi som återförs beror av hysteres-

förlusterna i gummimaterialet. FörlOppet upprepas när

gummielementets molekyler under glidningen attraheras på

nytt av andra molekyler i underlaget och hur snart detta

sker beror tydligen av hur hastig glidningen är och hur

nära varandra underlagets attraherande molekyler ligger,

den "molekylära skrovligheten".

Mera generellt kan man således uttrycka det så att mole-

kylerna i ytan av det rörliga systemet genom adhesion

under glidningen periodiskt utsätts för retarderande och

accelererande krafter av olika storlek och nettoskill-

naden mellan dem är just den av adhesionen orsakade ytt-

re friktionskraften. Periodiciteten i kraftväxlingen

står i proportion till glidhastigheten.

Man kan med enkla fysikaliska experiment visa att hyste-

resförlusterna i gummi beror av belastningsväxlingarnas

frekvens. Eftersom belastningsväxlingarnas frekvens en-

ligt vad som nyss nämnts står i proportion till glid-

hastigheten får man därmed en logisk förklaring till

kurvornas utseende i fig 2.4. Kurvornas maxima är så-

ledes resonansföreteelser betingade av avstånden mellan

molekylerna i resp gummi och underlag ("molekylär skrov-

lighet"), gummimolekylernas oscillation, glidhastighe-

ten m m. Eftersom molekylernas svängningsrörelser är

termiskt betingade kan man också vänta sig att maximum

förflyttas med temperaturen som fig 2.4 visar.

Normalt utgör adhesionskrafterna huvudparten av frik-

tionen men underlaget har ju ofta också en med ögonen

urskiljbar skrovlighet, "makrotextur". När det gummi-

block vi använder som modell glider över ett skrovligt

underlag så utbildas krafter kring en lokal ojämnhet

som fig 2.6 visar.
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Adhesion

 

Hysteres  
Fig 2.6 Krafter vid gummis glidning över ett skrovligt

underlag (enligt Meyer).

De inringade figurerna visar i stark förstoring vad som

äger rum. Den högra detaljfiguren återger i princip hur

adhesionskraften (FA) utbildas i gränsytorna på det nyss

beskrivna sättet vid gummits glidrörelse. Den vänstra

visar hur gummits deformation vid draperingen kring

ojämnheten kräver större krafter i "uppförsbacken"(till

vänster om streckad linje) än vad som återfås vid retur-

fjädringen i "utförsbacken" (till höger om streckad lin-

je). Tryckfördelningen blir osymmetrisk och resultanten

har en komponent motriktad rörelsen (FH). Eftersom

osymmetrin orsakas av inre friktion - hysteres - i mate-

rialet benämns motståndet friktionens hystereskomponent.

Benämningen är oegentlig ty dels är det strängt taget

inte fråga om en friktionskraft och dels är ju också som

nyss visats adhesionskomponenten hysteresbetingad även

om hysteresföreteelserna utspelas i gummits ytskikt då

det gäller mikrotexturen och i gummits inre då det gäller

makrotexturen. Det är snarare fråga om en gradskillnad
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än en artskillnad. I fortsättningen reserveras beteck-

ningen hystereskomponent för motståndkrafter som upp-

står vid glidning över en yta med makrotextur.

Hystereskomponenten företer en variation med glidhastig-

heten som liknar sambandet mellan adhesionskomponent

och glidhastighet men med den skillnaden att maximum

för hystereskomponenten inträffar vid betydligt högre

glidhastighet (Över 40 Imhs). Kvalitativt är detta att

vänta om i stort sett samma grundkurva hysteresförlust/

frekvens ska gälla ty ojämnheterna i makrotexturen lig-

ger betydligt längre isär än ojämnheterna i mikrotextu-

ITBII.

Kurvan fH i fig 2.7 antyder hystereskomponentens hastig-

hetsberoende. I princip bör hystereskomponenten vara

av större betydelse för flygplan än bilar med tanke på

de högre markhastigheter som kommer ifråga för flygplan.

1.2
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Fig 2.7 Friktionens komponenter som funktion av glid-
hastigheten (enligt Kummer).

Med tillräcklig noggrannhet kan man skriva totala frik-

tionskraften som

F'==F>\-+]3H

VTI RAPPORT 177



13

där FA och FH är adhesionskomponenten respektive hyste-

reskomponenten. Man försummar i allmänhet två mindre

komponenter: F som orsakas av energiförluster vid för-,

nyelse av endeåa eller båda kontaktytorna genom förslit-

ning samt FS som härrör från viskösa förlusten i ett

eventuellt förekommande vätskeskikt på beläggningsytan.

Den förra komponenten kan dock vara av stor betydelse

för dubbdäcks effekt på is och packad snö.

För friktionstalet (F/N) gäller med nämnda förenklingar

f==fA-+fH

Fig 2.7 återger hur såväl komponenterna fA och fH som

totalfriktionen f varierar med glidhastigheten.

Tidigare har begreppen mikrotextur och makrotextur an-

vänts utan förklaring inom avsnittet för att beskriva

underlagets skrovlighet. De medger en grov men ändå

betydelsefull karakterisering av de ojämnheter i under-

laget som är av betydelse för alstrandet av friktions-

krafter. Begreppet textur överhuvudtaget begränsas då

till ojämnheter med en utsträckning i vägens plan som är

betydligt mindre än hjulets kontaktyta. Som namnen anger

avser makrotexturen större och mikrotexturen mindre

ojämnheter men hittills saknas direkta mätetal för en

klar gränsdragning mellan grupperna. Någraamerikanska

forskare har dock föreslagit gränsen mellan makro- och

mikrotextur till ojämnheter av storleksordningen några

tiondels mm. Subjektivt brukar man hänföra för ögat

lätt urskiljbara ojämnheter (t ex enskilda stenar i

beläggningen) till makrotexturen och för ögat ej ur-

skiljbara enskilda ojämnheter (t ex råheten i ytan hos

enskilda stenar) till mikrotexturen. Vid grov, schema-

tisk gradering av makrotextur använder väg- och trafik-

institutet uttrycken skrovlig och slät samt vid grade-

ring av mikrotexturen uttrycken rå och glatt enligt

följande tabell.
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TabellIZJL Schematisk gradering av vägytans textur

  

Yta nr Principutseende Mikrotextur Makrotextur

 

 

l /7///ll7//// glatt slät

2 77N71rjf7 7 7 77"7' rå slät

3 W glatt skrovlig

4 W rå skrovlig

   

 

 

 

  

 

Hittills har i förenklade syfte bara diskuterats kraft-

spelet mellan två tämligen odefinierade kroppar t ex

ett gummiblock och ett stelt underlag. Vad som emeller-

tid direkt intresserar i det här sammanhanget är natur-

ligtvis väg- eller rullbaneytans egenskapertillsammans

med ett luftgummihjul.

Luftgummihjulet är en genial uppfinning med enastående

betydelse inom fordonsteknologin. Nutida, snabb mark-

trafik skulle vara praktiskt taget otänkbar utan luft-

gummihjul.

Anledningarna till luftgummihjulets obestridliga sär-

ställning är flera men ursprungligen sattes nog dess

goda inverkan på åkkomforten i främsta rummet. Med allt-

mer stegrade fordonshastigheter Ökade ocksåkraven på

hjulens styr- och bromsverkan och de egenskaperna har

genom att de direkt inverkar på säkerheten blivit väl

så betydelsefulla som önskemålen om god åkkomfort.

Sammanfattningsvis är luftgummihjulets viktigaste upp-

gifter

- att medge rullning med lågt motstånd, dvs förbruka

lite energi
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- att fördela sin andel av fordonets tyngd överen re-

lativt stor yta för att ge lågt specifikt kontakt-

tryck och därmed skona väg- eller rullbana

- att avfjädra sin andel av fordonsmassan och absorbe-

ra mindre ojämnheter i underlaget

- att genom friktion överföra krafter mellan fordon

och bana nödvändiga för fordonets styrning och broms-

ning och när det gäller bilar också drivning

Det är stora skillnader mellan däck till trafikflygplan

och däck till exempelvis personbilar trots att det är

fråga om samma principiella grundkonstruktion. Den

största nominella avvikelsen gäller framför allt hjul-

belastningen som kan vara 10-40 gånger högre för flyg-

planet men också inre lufttrycket kan vara 5-10 gånger

högre. I grunden är det inre lufttrycket i flygplandäck

en fråga om Vilket utrymme som kan uppoffras till hjul-

schakt etc. Ett lågt inre lufttryck är eftersträvans-

värt för att få låga påkänningar på rullbanor, för att

få ned ringslitaget och för att eventuellt kunna intro-

ducera en effektivare, dränerande mönstring på däcket.

Vid given belastning leder sänkt inre lufttryck emeller-

tid till större eller fler hjul vilket kan te sig pro-

blematiskt då man betänker att stora trafikplan idag i

huvudlandningsstället kan ha 8-16 hjul med ytterdiameter

på 0,9-1,2 m.

Stommen i ett flygplandäck är vanligtvis i s k diagonal-

utförande med många lager kord av syntetisktfibermate-

rial medan det moderna personbildäcket är av s k radial-

typ med få lager stålkord i bältet. På grund av att

flygplandäck slits mest genom direkt bromsning anser

man att inte mycket står att vinna med radialbältdäck

för flygändamål eftersom radialdäckens goda slitage-

egenskaper till mycket stor del beror på deras över-

VTI RAPPORT 177



16

lägsna sidkraftupptagningsförmåga. Radialdäckens låga,

laterala initialstabilitet anser man vidare vara en

nackdel vid vissa flygplanmanövrer på marken.

Materialet i bildäcks slitbanor utgörs övervägande av

oljeutdrygat SBR - dvs syntetiskt gummi - med undantag

för vinterdäck i vilka NR - naturgummi - används i viss

omfattning. Syntetgummi kan ges goda slitageegenskaper.

Även friktionsegenskaperna är allmänt goda, men på is

under OOC är naturgummi bättre, se fig 2.8. Den kraftiga

värmeutvecklingen i flygplanets däck under rullning och

bromsning skapar svåra materialproblem. Dessutom ska

däcken fungera väl vid såväl höga som låga yttertemperatu-

rer. Av bl a dessa skäl kommer huvudsakligen naturgummi

'ifråga för detta ändamål trots att slitagemotståndet

är sämre. Naturgummits åldring är inget större problem

på grund av slitbanans relativt korta livslängd. I det

här sammanhanget kan det vara väl värt att påpeka att

beteckningarna naturgummi resp syntetgummi endast är

allmänt beskrivande. Alla slitbanematerial utgör en

blandning av flera komponenter som tillsatts för att

justera egenskaperna i någon önskad riktning.

    

 

  

 

 

 

 

  

 

0.8 I |

0 NR naturgummi

0 SBR syntetiskt gummi
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H
m
.p
U)

3H 0.5
4.)
x
H
s..
m

0.2

(lL

-40 -20 0 20

bantemperatur OC

Fig 2.8 Friktionens beroende av bantemperaturen för
olika gummityper (enligt Grosch).
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Mönstervalet styrs i hög grad av specifika belastningen

dvs påkänningen på slitbanans olika partier. Flygplan-

däcket med sitt höga inre lufttryck förses därför med

ett enkelt ribbmönster som något så när kan bortleda

överskottsvatten från rullbanan men har vissa problem

med att avlägsna den resterande tunnfilmen. Bildäcket

däremot - med sin låga specifika belastning - kan för-

ses med ett ganska sofistikerat mönster med avledningar

i sidled som totalt ger bättre dräneringsegenskaper och

dessutom kan saipas för att möjliggöra genombrytning av

tunnfilmen.

Skillnaderna med avseende på stomuppbyggnad och inre

lufttryck leder bl a till att kontaktytan för flygplan-

däcket blir nära elliptisk medan det moderna bildäckets

kontaktyta har formen av en rektangel med avrundade

hörn. Skillnaderna avspeglas också i kontakttryckets

fördelning över upplagsytan såsom framgår av fig 2.9

a och b. I detta senare hänseende samt beträffande kon-

taktytans form påminner flygplandäcket om äldre bildäck

av diagonaltyp med högt inre lufttryck.

Kontakttryckets medelvärde motsvarar inre lufttrycket

i däcket plus ett tillskott för däckstommens egenstyv-

het. Fördelningen kan vara olika beroende på om det är

fråga om radialdäck eller diagonaldäck. Radialdäcket

har en jämnare tryckfördelning över upplagsytan än dia-

gonaldäcket och maxima är inte så utpräglade. Av fig

2.9 ser man ett resulterande kontakttrycket ligger

förskjutet framåt i rullningsriktningen. Detta hänger

samman med de inre friktionsförlusterna i däcket

(hysteresen), som medför att krafterna för den konti-

nuerliga sammantryckningen under rullningen (framför

lodlinjen genom hjulaxeln) är större än krafterna man

får tillbaka vid returfjädringen (bakom lodlinjen).
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Fig 2.9 Tryckfördelning under frirullande luftgummi-
hjul i jämförande skala: a) flygplandäck
44 x16 och b) bildäck 165 SR 15 (PIARC).

Upptrycksresultanten och hjulbelastningen bildar till-

sammans ett kraftpar vars moment måste motverkas för

att rullningen ska fortsätta. Hysteres i däcket ger på

detta sätt upphov till det huvudsakliga rullmotståndet.
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I fortsättningen diskuteras enbart friktion och det kan

då vara lämpligt att inledningsvis redogöra för de

grundläggande begreppen slip, spin och avdrift som är av

betydelse just för utbildande av friktionskrafterna

mellan luftgummihjul och underlag.

Luftgummihjulet är en fjädrande konstruktion inte bara

i vertikal utan också i horisontell led - alltså även

då det gäller överföringen av tangentialkrafter. Då

hjulet rullar och utsätts för broms- eller drivkrafter

uppstår genom kontaktpartiets kontinuerligt upprepade

deformation och återtagande av ursprunglig form en

skillnad mellan hjulcentrums hastighet och periferihas-

tigheten. Den hastighetsavvikelsen är således enbart

betingad av däckets elastiska egenskaper.

Som tidigare nämnts och även antytts i fig 2.4 kan

endast måttliga friktionskrafter mellan gummi och un-

derlag utvecklas utan glidning ("i vila"). Så snart

större krafter ska överföras uppkommer glidning vari-

genom friktionstalet stiger - se på nytt fig 2.4. Detta

betyder dock inte nödvändigtvis glidning över hela kon-

taktytan, man har experimentellt visat att vilofriktion

samtidigt kan förekomma i kontaktpartiets främre delar.

Motstridigheten i detta mätresultat är endast skenbar,

det främre partiets vila kompenseras med en större an-

del av den i föregående stycke beskrivna hastighets-

avvikelsen genom deformation så att netto relativrörel-

se blir densamma utefter hela kontaktlängden.

De båda processerna tillsammans medför således att när

ett luftgummihjul på ett fordon bromsas så kommer hju-

let på grund av relativrörelsen att rotera långsammare

än det skulle göra om det fick rulla fritt. Hastighets-

nedsättningen hos hjulperiferin, somalltså sammansätts av

såväl deformation som glidning hos däcket, benämns

slip, anges vanligen i procent eller andelar av hjul-

centrums hastighet och står i viss proportion till
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i anspråk tagen friktion. Slip beräknas ur

- 100%

 

där w är vinkelhastigheten för det bromsade hjulet och

wo är den vinkelhastighet samma hjul skulle ha om det

fick rulla fritt. Definitionsmässigt är s==0 vid fri

rullning och s=lOO% då hjulet inte längre roterar dvs

är helt låst. Det principiella sambandet mellan frik-

tionstal och slip framgår av fig 2.10.

  

 

 

    

 

 

 

  

1.0

30 km/h
m8 i\\\

/ \ ä

'-1 '

.g .i m'\ \

i 130 '\\\ N\ * xuää __ -----_ _d_

\
\

.K

N 'ä-

0.2

0

0 10 20 30 40 50 100

slip %

Fig 2.10 Principiellt samband mellan friktionstal och
slip (enligt VTI)

Adhesionskrafternas variation med glidhastigheten en-

ligt fig 2.4 avspeglas också i friktionstalets varia-

tion med slip i fig 2.10. Vid små anspråk på friktions-

krafter kan man räkna med att vilofriktion råder i stör-

re delen av kontaktytan och att därmed slip huvudsak-

ligen är av deformationskaraktär. Friktionstal - slip-

kurvans lutning i origo bestäms således av däckets
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formstyvhet, man kan se tydliga skillnader i detta av-

seende mellan t ex bildäck för sommar- resp vinterbruk

av vilka de förra är betydligt formstyvare. Vid ökade

anspråk på friktionskrafter sätter glidning in, kurvan

avviker från tangenten i origo och närmar sig ett maxi-

mum i området lO-30%. Slipvärdet vid maximum brukar

kallas "Optimalt". Maximums läge är inte helt oberoende

vare sig av däcktyp eller körhastighet, vid 130 km/h

kan det kanske ligga i närheten av 10%, vid 30 km/h i

närheten av 20% och vid 3 km/h i närheten av 100%. Vid

mer normala körhastigheter är ca 15% en rimlig approxi-

mation.

I området för lägre slip än vad som svarar mot maximum

är förhållandena självreglerande och stabila. Exempli-

fierat för bromsade bilhjul kommer i det området en

ökad ansättning av bromsarna att motsvaras av ökad frik-

tion och det är just så t ex en bilförare vill ha det.

Slip vid friktionsmaximum benämns som sagt "optimalt"

och pOpulärt skulle man kunna säga att Optimalt slip

svarar mot "effektivaste bromsning med rullande hjul".

På andra sidan friktionsmaximum är förhållandena insta-

bila. Där motsvaras en ökad ansättning av bromsen av

minskad friktion varigenom hjulets rotationshastighet

minskar, slip ökar och friktionen minskar ytterligare'

etc etc. Konsekvensen härav är att hjulet om inte an-

sättningen av bromsen upphör raskt går mot låsning och

slutar att rotera då glidhastigheten är lika med hjul-

centrums hastighet. Definitionsmässigt är slip då 100%.

Populärt skulle man kunna säga att låst hjul motsvarar

"panikbromsning". Det låsta hjulets kurs kan inte på-

verkas genom en styrmanöver utan rörelsen fortsätter i

resulterande krafters riktning.

Den egenheten att de låsta hjulens kurs inte kan på-

verkas genom styrmanöver bidrar till att ett bromsande

fordon med två eller flera hjul låsta lätt råkar i
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svårkontrollerad sladd. Observera att sladden inte in-

träffar på grund av att friktionen med låst hjul är

för låg utan just för att hjulen är låsta. Direkt väg-

åtgärd för att minska risken för hjullåsning är att

försöka förbättra friktionen vid Optimalt slip. Vanli-

gen men inte nödvändigtvis medför åtgärden en förbätt-

ring av friktionen även vid låst hjul.

Förhållandena i kontaktytan vid drivning är i stort

sett jämförbara med vad som råder vid bromsning. Ut-

trycket för slip vid bromsning

(1) "(L)

100

 

0

kan användas om man accepterar negativa värden som ut-

tryck för spin. Det drivna hjulet (w) roterar ju for-

tare än det frirullande (wo). Man ser emellertid genast

att man med detta uttryck inte får någon klar övre gräns

för spin eftersom s==-oo då wo==0 oavsett vilket värde

w än har. Kurvorna för friktionstal-spin ser ungefär

ut som kurvorna för friktionstal-slip och exemplifie-

ras inte här.

Sidvindar, tvärfall hos banan och styrmanövrer ger upp-

hov till sidkrafter på flygplan eller vägfordon. Liksom

vid bromsning och drivning motverkas dessa sidkrafter

av friktionskrafter i hjulens kontaktytor. Ett rullande

luftgummihjul, som utsätts för sidkrafter, mzao krafter

i hjulaxelns riktning, kommer att avvika från sin kurs.

Man kallar avvikelsen för avdrift och menar med avdrift-

vinkel vinkeln mellan kursen, som anges av hjulets rull-

ningsriktning, och den verkliga rörelseriktningen,som

anges av hjulspåret. Ett exempel på hur ett däcks sid-

friktionstal fs, definierat som

._8_
fs_N '
rierar med avdriftvinkeln 6 på två olika, våta belägg-

där S är sidkraften och N hjulbelastningen, va-

ningar framgår av fig 2.11. Skissen intill diagrammet
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Fig 2.ll Samband mellan avdrift och sidfriktionstal
för två olika, våta beläggningar (enligt
HRB)

antyder hur sidkraften åstadkommer avdriften. Kurvorna

i fig 2.11 har viss likhet med kurvorna i fig 2.10 och

det beror på att det egentligen är fråga om i stort

sett samma fysikaliska företeelser i de två fallen.

Dels deformeras nämligen däcket kontinuerligt under

inrullningen i kontaktytan och återtar sin ursprungliga

form efter utträdet och dels äger glidning rum. Det är

dock fråga om deformationer och glidningar i sidled i

fig 2.11. Allmänt sett är sidfriktion-avdriftkurvans

starkt stigande del från origo upp till ett par graders

avdrift av stor betydelse för ett hjulförsett fordons

sidstabilitet under körning och lutningen i origo be-

tingas i hög grad av däckets egenskaper. Med ökad av-

drift sätter glidning in med början vid kontaktytans

bakkant där spänningarna i kontaktytan är som störst,

kurvan böjer av och närmar sig ett maximum i området

kring 150. Sidfriktionsmaxjnwmlrangordnarfriktionsegen-

skaperna hos beläggningsytor i stort sett på samma sätt

som friktionsmaximum vid optimal bromsning men det rå-

der inte numerisk överensstämmelse mellan maximivärdena.
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Fig 2.12 Friktionstal-slip vid olika avdriftvinklar
(enligt VTI)

Bromsning av ett luftgummihjul samtidigt som det rullar

med avdrift medför att friktionstalen i såväl längsled

som tvärled minskar, fig 2.12. Rent praktiskt innebär

detta t ex att ett flygplans hjulställ under hård broms-

ning har avsevärt reducerade möjligheter att ta upp

krafter orsakade av sidvind. Fig 2.12 visar också hur

friktionskurvans maximum förskjuts mot högre värden då

avdriftvinkeln ökar. Sambandet mellan friktion i längd-

led och tvärled är teoretiskt komplicerat men omfattan-

de experimentella undersökningar har utförts på många

håll.

Friktionen mellan bilhjul och torr vägbana är vanligt-

vis väl tillräcklig för manövrer även i ganska besvär-

liga situationer. De verkliga problemen uppstår i sam-

band med nederbörd, t ex regn.
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Vad som fysikaliskt händer då är att ett skiljande

skikt - i detta fall vatten - förhindrar uppkomsten av

attraktionskrafter mellan gränsmolekylerna i gummi och

underlag. Som nämnts på sid 5 har de molekylära attrak-

tionskrafterna mycket kort verkningsradie - storleks-

ordningen är några miljondels mm - vilket betyder att

även tunna vattenskikt kan sänka friktionen betydligt.

I vattenskiktet är nämligen molekylerna mycket lätt-

rörliga i förhållande till varandra.

Rent konkret måste det skiljande skiktet avlägsnas för

att friktionen ska återföras till en rimlig nivå. I

de flesta situationer faller uppgiften på bildäcket

som under rullning eller glidning ska plöja undan

vattnet.

Ett tunt vattenskikt - mindre än millimetertjockt -

avlägsnas så att däcket först genom den direkta rörel-

sen sopar undan huvuddelen av vattnet. En hel del vat-

ten blir dock kvar och kommer in i kontaktytan där det

efter hand genom kontakttrycket pressas ut via de kana-

ler i däcket och/eller vägytan som står till buds.

Allt under det att den processen pågår uppstår successivt

verklig kontakt i allt större delar av den skenbara kon-

taktytan och adhesionskrafter alstras. Skarpkantade smär-

re ojämnheter i vägbanan - utpräglad textur - påskyndar

genomträngandet. Vattnets trögflutenhet (viskositet) är

primärt betydelsefull samt de föroreningar på vägen som

höjer vattnets viskositet och därmed förlänger "dräne-

ringstiden". Vidare befordras processen av en ökning av

dräneringskanalernas storlek i såväl däck som vägbana.

I motsatt riktning verkar en ökning av hastigheten efter-

som ökad hastighet innebär att prOportionsvis minskad

tid står till förfogande för vattnets undanträngande. Om

friktionen minskar i takt med tillgänglig tid för drä-

neringen kan man med förenklad matematik uttrycka det så

att friktionen på våt yta är omvänt prOportionell mot
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hastigheten. I det här sammanhanget är det värt att på-

peka att makrotexturens betydelse inte främst ligger i

att öka hysteresandelen av friktionen utan i att mini-

mera tiden för vattenbortflödet för att snabbt skapa

punktvisa adhesionskontakter.
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Fig 2.13 Samband mellan vattenskiktets tjocklek och
kontakttiden

Fig 2.13 visar hur skikttjocklekan avtar med kontakt-

tiden i upplagsytan under ett däck. I figuren har också

antytts tre zoner av kontaktytan, a, b och c, med bety-

delse för uppkomsten av friktionskrafter. I a är vatten-

skiktet obrutet och där uppkommer inga friktionskrafter,

b är en övergångszon där enstaka partier av beläggningen

har nått kontakt med däcket med viss möjlighet till frik-

tion och i o slutligen har vattnet trängts undan så grund-

ligt att kontakten kan betraktas som "torr". I c över-

förs huvudparten av erforderliga friktionskrafter. Fig

2.14 illustrerar själva idén men zonernas utsträckning

kan variera och några skarpa gränser existerar själv-

fallet inte.
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Fig 2.14 Kontaktytans uppdelning i zoner:
a) obrutet vattenskikt

b) partiell kontakt
c) "torr" kontakt

Ett specialfall med direkt anknytning till det före-

gående utgör väglag då snömodd förekommer. Snömodd med

rikligt vatteninnehåll ("slush") fungerar i princip

som ett vattenskikt men snömodden är betydligt mer trög-

flytande (har högre viskositet). Det tar därför längre

tid för däcket att tränga undan modden och det kan hända

att zon c vid bildäck inte hinner uppkomma ens vid så

låga hastigheter som 20-40 km/h. Då inträffar s k modd-

planing, vilket innebär att såväl bromsverkan som möj-

ligheterna till kursändring förloras. Moddplaningen är

bedrägligare än våthalka genom regnvatten därför att

den kan uppträda dels vid låg hastighet och dels vid

relativt tunna moddskikt.

Sammanfattat är således friktionen för ett däck på

våt vägbana beroendeav däckets mönsterdjup men i än

högre grad av vägytans textur. Friktionen minskar med

körhastigheten, minskningen med hastigheten är större

ju slätare ytan är. Skrovliga ytor kan vid låga hastig-

heter ha lägre friktion än släta - beroende på mindre

verklig kontaktyta - men är i regel mindre känsliga för
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hastighetens inverkan. Skrovliga ytor kan vid höga

hastigheter t<3m uppvisa en svag friktionsökning or-

sakad av att man närmar sig det hysteresmaximum som an-

tytts i fig 2.7. Fig 2.15 visar hastighetsberoendet i

princip för de ytor som beskrivits i tabellen på sid

14.
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hastighet

Fig 2.15 Friktionens beroende av hastigheten på våt
vägbana. 1-4 anger vägytor enligt tabell 2.1.

Hittills har endast relativt tunna vattenskikt diskute-

rats. Om nu däcket måste tränga undan ett vattenskikt

av mer än en eller annan mm tjocklek räknat över toppar-

na i vägbeläggningens stenmaterial så måste hänsyn ock-
O

sa tas till vattenmassans tröghet. Vattenskiktet ligger

 

ju i stort sett stilla i förhållande till vägbanan. När

nu hjulet rör sig fram över underlaget så måste den del

av vattenskiktet över beläggningens toppar som ligger

omedelbart framför hjulet momentant få samma hastighet

som hjulet. Härigenom skapas ett vattentryck i den kil-

formade öppningen framför hjulets kontakt med vägbanan.

Trycket stiger med ökande körhastighet - närmare be-

stämt med kvadraten på hastigheten - och då vattentryc"

ket vuxit till samma storlek som kontakttrycket kan in-

te däcket längre föra undan vattnet utan en bärande
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vattenfilm tränger in under hjulets upplagsyta och för-

hindrar direkt kontakt mellan däck och vägbana. Eftersom

kontakttrycket inte är konstant efter kontaktlängden

utan växer från noll vid framkanten mot ett maximum då

man närmar sig lodlinjen genom hjulaxeln (som fig 2.9

visar) sker inträngningen successivt och kan för bilhjul

ta sin början i nämnvärd omfattning vid 40-50 km/h och

bli fullständig vid 80-100 km/h. Företeelsen kallas dyna-

misk vattenplaning och den kan vara partiell eller full-

ständig beroende på om inträngningen omfattar delar av

resp hela kontaktytan. Fullständig vattenplaning inne-

bär att hjulet praktiskt taget inte har någon bromsver-

kan eller styrande förmåga. Situationen för ett planande

däck framgår av fig 2.16. Sprutet vid kontaktytans fram-

kant kan tydligt iakttas vid partiell planing men för-

svinner nästan helt då planingen är fullständig.

 

   

  
" fføf§\\.

rorelseriktning
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Fig 2.16 Vattenplaning, däcket bärs av ett vatten-
skikt

En med vattenplaning i princip besläktad företeelse kan

uppträda för ett flygplanhjul under landningsmanöver

på våt bana om hjulet av en eller annan anledning slutar

att rotera t ex på grund av ett bromsfel eller genom

"spin down" i en lokal vattensamling.
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När det stillastående hjulet nu glider över rullbanan

åstadkommer underlagets ytskrovligheter (makrotexturen)

vid passagen genom kontaktytan kontinuerligt upprepade

deformationer av slitbanegummit. På grund av deforma-

tionsarbetet värms slitbanegummit upp starkt och vatt-

net mellan däck och rullbana förångas. En tunn film

vattenånga under högt tryck förhindrar den direkta kon-

takten mellan däck och underlag och bromsverkan blir

obetydlig.

Problemet med den obetydliga bromsverkan kan bestå vid

hastigheter ned till några få km/h eftersom det inte

är friktionsarbetet utan deformationsarbetet genom yt-

skrovligheterna hos rullbanan som är en förutsättning

för ångbildningen. Företeelsen manifesterar sig ofta

som ett "vitt" spår efter hjulet. Man anser att det då

är fråga om en intensiv ångrengöring av hjulspåret.

Temperaturen i gummit i kontaktytans omgivning kan ge-

nom deformationsarbetet komma att överstiga 250 á 300

0C, men eftersom dels värmeutvecklingen är störst där

påkänningen är störst och dels värme till ångbildningen

hämtas vid kontaktytan inträffar temperaturmaximum vid

en halv till 1 mm djup. På detta djup bryts nu genom

temperaturens inverkan det från början elastiska flät-

verket av långa molekylkedjor sönder och gummit blir po-

röst och utan hållfasthet. Det förstörda gummit är inte

alltid synligt utan kan vara dolt av ett tunt, lätt

avlägsnat skal som till och med kan bibehålla slitbanans

ursprungliga mönsterdetaljer. Företeelsen kallas ibland

"gummireversion" men den beteckningen är något oegentlig

eftersom gummit strängttaget inte återgår till det ovul-

kaniserade stadiet utan bara förstörs.
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ALLMÄNT OM FRIKTIONSMÃTNING

Som tidigare nämnts har rullbanors friktionsegenskaper

principiellt samma betydelse för flygplans start- och

landningssäkerhet som vägbanors friktionsegenskaper har

för bilars trafiksäkerhet. För ansvariga myndigheter i

de båda fallen måste det således vara ett starkt, gemen-

samt önskemål att kunna mäta och därmed kontrollera

friktionen med någon pålitlig metod.

Strängt taget kan varje anordning som mäter krafter be-

lägna i kontaktplanet mellan en provkr0pp och ett under-

lag producera en sann uppgift om friktionen mellan prov-

kroppen och underlaget. I extremfall behöver det inte

ens vara fråga om kraftmätning, det skulle kunna räcka

med att mäta någon annan karakteristisk egenskap eller

någon annan parameter som är relaterad till krafterna,

t ex ytans textur. Anordningens värde som friktionsmä-

tare beror ytterst på hur och till vad mätresultatet

används.

Från säkerhetsteknikerns synpunkt är allt man behöver

en enkel metod att mäta friktionen mellan ett luftgum-

mihjul och de olika beläggningsytor man är intresserad

av. Vad skulle kunna vara enklare än den saken?

Så snart man försöker tränga in i problemet finner man

emellertid att det är betydligt mer komplicerat än vid

första anblicken. I avsnitt 2 visades att friktionen

beror av en hel mängd faktorer:

Belastning och kontaktyta (sid 5)

Hastighet -glidhastighet (sid 11) och framfö-

ringshastighet (sid 20)

0 Rörelsemod-bromsning (sid 11) eller avdrift

(sid 23-24)

0 Temperatur (sid 7)

o Gummikvalitê (sid 16)
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0 Vattenskiktstjocklek (sid 25-30)

0 Underlagets skrovlighet (sid 28)

Det finns flera inverkande faktorer men de listade är

sannolikt de mest betydelsefulla. En stor svårighet

ligger i att de flesta på ett relativt invecklat sätt

är beroende av varandra vilket omöjliggör enkel jämfö-

relse mellan mätdata från olika uppsättningar försöks-

omständigheter.

I den fortsatta framställningen görs ett försök att be-

döma effekterna av de olikheter som kan förekomma mel-

lan olika mätsystem.

METODER FÖR ATT MÄTA OCH BEDÖMA BELÄGGNINGSYTORS FRIK-

TIONSEGENSKAPER

Om man vill göra realistiska friktionsmätningar på en

beläggningsyta är den klassiska och fortfarande mest an-

vända principen att tvinga ett däck eller eventuellt

ett gummiblock att glida över ytan under samtidig mät-

ning av den kraft som motverkar glidrörelsen. Principens

enkelhet är i ljuset av friktionsteorierna i avsnitt

2 endast skenbar, glidning hos ett däck kan vara förenad

med rullning såväl som avdrift i sidled. Den här princi-

pen får utgöra kärnan i en huvudgrupp,4.1,av mätmetoder

där friktionskraften direkt eller dess effekter studeras.

En andra huvudgrupp,4.2, får omfatta övriga metoder som

huvudsakligen utnyttjar ytbeskrivning av ett eller annat

slag för att förutsäga friktionen. Det kan här vara på

sin plats att påpeka att metoderna i grupp 4.28ällan är

självständiga i den meningen att de för sin användning

behöver kompletteras med mätningar enligt någon metod

ur grupp 4.14m3kompletterande mätningarna kan emeller-

tid som regel genomföras mycket schematiskt.
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Här nedan följer en översikt av vilka metoder de två

grupperna kan tänkas innehålla. Översikten gör inga an-

språk på fullständighet utan omfattar endast metoder som

kommer till användning i någorlunda omfattning. Metoder-

nas för- och nackdelar diskuteras inte enbart här utan

också i nästa avsnitt i samband med att praktiska rea-

liseringar i form av olika mätapparater gås igenom.

Mätning av friktionskrafter eller effekter av dem

§299§E§92-@§é-§922§2§iessll-§21

Man utnyttjar vanligen bilens ordinarie bromssystem,

ibland med någon enkel modifikation såsom frånkoppling

av bakhjulsbromsarna eller frånkoppling av bromsen för

det ena framhjulet och det diagonalt belägna bakhjulet.

Båda modifikationerna har till syfte att bibringa fordo-

net kursstabilitet under bromsprovet som äger rum med

låsning av hjulen. I de fall där bromssystemet modifie-

rats enligt ovan blir det naturligtvis bara fråga om

två låsta hjul. Man kan mäta antingen bromssträcka eller

retardation, den förra är omvänt proportionell mot och

den senare direkt proportionell mot friktionskraften.

Metoden har en viss fördel i att den inte kräver någon

 

investering i dyrbar specialutrustning men medför å

andra sidan stort slitage på det använda fordonet och

dess däck. Den viktigaste principiella invändningen är

att man endast får (nära nog) punktvisa informationer

om friktionen på underlaget samt att man i de fall då man

låser fordonets alla hjul bara kan göra prov vid låg

hastighet vilket också drar med sig att förfarandet blir

tidsödande. Metoden används av trafiksäkerhetsskäl numer

knappast alls för vägbruk men har fortfarande viss an-

vändning i flygsammanhang företrädesvis på mindre flyg-

platser, eller som reservmetod.
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EEQE§2292_@sé_§Essisllä-@ä§äi§l

Allmänt arrangemang

Mäthjulet kan monteras på en släpvagn avsedd att dras

Båda utfö-

 

av en bil eller direkt byggas in i en bil.

 

randeformerna har sina för- och nackdelar. En släpvagn

blir som regel billigare och binder inte heller en spe-

cialbil för mätändamålet vilket kan vara betydelsefullt

vid fel på själva bilen. Det integrerade mätfordonet kan

å andra sidan mäta med högre hastighet i situationer

där behovet av plötsliga undanmanövrer kan tänkas upp-

stå. Det är emellertid inget stort problem att med

mekaniska hjälpmedel förhindra Vikningstendenser hos ett

släpvagnsekipage.

Bromsningsmetod

Under fordonets färd framåt med konstant fart bromsas

mäthjulet med en anordning som är oberoende av bilens

bromssystem. Bromsningen kan ske till full låsning av

 

mäthjulet eller under fortsatt rullning vid s k Opti-

  

malt slip. I det senare fallet utnyttjas som tidigare

 

nämnts (sid 21) underlagets maximala friktion. Olika

metoder kan användas för att bromsa mäthjulet Optimalt,

man kan t ex styra mäthjulets rotation med släpvagnens

eller fordonets hjul eller använda något antilåssystem.

Vid bromsning av mäthjulet till full låsning blir det

 

naturligtvis fråga om nästan punktvis mätning. Vid ett

 

låst hjul sker all omvandling av bromsningsarbete till

värme i kontaktytan mellan däck och väg medan motsvarande

omvandling vid bromsning med optimalt slip till större

delen äger rum i bromsanordningen. Mäthjulet kan inte

glida låst alltför länge på underlaget utan att den 10-

kala uppvärmningen i kontaktytan medför att däckgummit

slits och s k låsplatta bildas. För att klara detta

problem ordnar man ofta mellanliggande, avkylande fri-

rullningar. Systemet har ändå svagheter: ett fåtal
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punktvisa mätningar leder lätt till obestyrkta gissnin-

gar om friktionsförhållandena mellan observationerna.

Bromsning med rullande hjul medger däremot kontinuerlig

friktionsmätning över praktiskt taget hur lång sträcka

 

som helst.

Mätmetodik

Utan att gå in på detaljer beträffande mätdonens kon-

struktion må här nämnas att kraftmätningen kan ske i

stort sett efter två avvikande principer. Dels kan den

längsgående bromsande kraften mätas och dels kan broms-

 

momentet mätas. Fig 4.1 illustreras vadde två princi-

perna innebär.

   

 

- rö elseriktning T =bromsmoment
\\ ;> B==bromsande kraft

N==hjulbelastning

 

  

HI
F-

II Z (DII nu I

   

r EL§==rullmotståndet
(sid 17-18)

 

/l/ /7/ /j/ / /'/ /

Fig 4.1 Krafter och moment på rullande bromsat hjul

Det inramade uttrycket intill fig 4.1 visar att man vid

momentmätning inte får med rullmotståndet, vilket vid

fasta banor utan lösa avlagringar, t ex snö eller tjocka

vattenskikt, knappast har någon betydelse eftersom rull-

motståndet då endast är av storleksordningen några få

procent av hjulbelastningen. Möjligen kan skillnader

observeras på underlag med mycket låg friktionsnivå,

t ex slät is. Det kan för Övrigt diskuteras om inte
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rullmotståndet på ett eller annat sätt borde registre-

ras separat åtminstone vid mätningar på rullbanor.

Rullmotståndet ("drag") bidrar nämligen till att för-

bättra bromsverkan men har inte nämnvärd förbättrande

effekt på avdriftegenskaperna i sidled. Mätning av

bromsande kraften kan således i vissa fall leda till

överskattning av egenskaperna i det senare avseendet.

I flygsammanhang har vidare ökat rullmotstånd ganska

stor betydelse på det sättet att rullsträckan för ett

startande flygplan förlängs.

Mätdäck

Vid bromSprov med konventionell bil är det naturligt

att fordonets normala däck används vid proven utom i

samband med det beskrivna diagonalbromsningsförfarandet,

då specialdäck - varom mera längre fram - används i

viss utsträckning. Utom vid diagonalbromsning blir det

ofta fråga om lastbilsdäck med 500-700 kPa inre lufttryck.

Vid bromsprov med speciellt mäthjul har man större

frihet att välja mätdäck. Det amerikanska standarise-

ringsorganet ASTM*har - urSprungligen för vägbruk -

tagit fram ett speciellt mätdäck, ASTM E501-76, ett

ribbmönstrat (finns också i en helt slät version

E524-76) däck av storleken G78-15 och för belastningen

5000 N och med ett väldefinierat syntetiskt gummi i

slitbanan. Avsikten är att slitbanegummi, däckstorlek

m m ska revideras med jämna mellanrum för att stegvis

kunna följa utvecklingen på däckmarknaden. Förutom på

ett stort antal amerikanska friktionsmätvagnar för

vägbruk har det nämnda däcket och dess föregångare med

storleken 7,50-14 kommit till viss användning i Europa

 

*

ASTM==American Society for Testing and Materials
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och utnyttjas också i den släta versionen vid diagonal-

bromsningsförfarandet. ASTM-däcket har emellertid an-

setts för stort för europeiskt bruk och den interna-

tionella vägteknikersammanslutningen PIARCÖ*kommittên

för vägbanors ytkarakteristika, har därför standariserat

ett mindre friktionsmätdäck med storleken löSSRlS, se

fig 2.9b, avsett för 3500 N belastning men med samma

gummiblandning i slitbanan som det amerikanska däcket.

Det eurOpeiska däcket förekommer liksom det amerikanska

såväl i en ribbad som i en helt slät version. På senare

tid har i Sverige tagits fram ett ännu mindre mätdäck av

storleken 4.00-8 avsett för nominella belastningar

upp till 1400 N. Däcket förekommer hittills endast med

ribbmönstring men materialet i slitbanan är alternativt

syntetiskt gummi motsvarande ASTM-Specifikationen eller

naturgummi. Däcket är utfört att kunna arbeta med 700

kPa inre lufttryck.

I övrigt förekommer på olika mätutrustningar en mängd

ostandariserade mätdäck av lokalt ursprung. För väg-

friktionsmätningar är det ganska vanligt att man väljer

ett frekvent bildäck för ändamålet.

Användning

Bromsprov med speciellt mäthjul är en mycket vanlig me-

tod för att beskriva såväl vägbanors som rullbanors

friktionsegenskaper. Av följande sammanställning som

huvudsakligen grundar sig på uppgifter från PIARC fram-

går var metoden kommer till användning för vägbruk. Sam-

manställningen är långt ifrån fullständig eftersom många

länder inte är medlemmar i PIARC. Vidare förekommer na-

turligtvis andra metoder parallellt på många ställen.

Utrustningarna är som regel utförda för mätning vid mått-

liga hastigheter. Endast i några få fall förekommer mät-

hastigheter över 100 km/h.

 

**

PIARC=Permanent International Association <mf Road

Congresses
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Tabell 4.1 Friktionsmätning på vägar genom bromSprov
med speciellt mäthjul

Land Konception Bromsningsmetod

Belgien Integrerat fordon Slip

Finland Integrerat fordon Låst hjul

Frankrike Integrerat fordon Slip

Italien Släpvagn Slip

-"- Låst hjul

Japan Släpvagn Låst hjul

Nederländerna Släpvagn Låst hjul (rullande)

Polen Släpvagn Låst hjul

Schweiz Släpvagn Slip

-"- Låst hjul

Spanien Släpvagn Slip

Storbritannien Släpvagn Låst hjul

Sydafrika Släpvagn Låst hjul

Västtyskland Integrerat fordon Låst hjul

Släpvagn Slip

Ungern Släpvagn Låst hjul

USA Släpvagn Låst hjulx

Sverige Integrerat fordon Slip, låst hjul

Släpvagn Slip

x

 

Metoden standariserad enl ASTM E274-77

Följande sammanställning avser att ge samma upplysningar

som tabell 4.1, men gäller metodens användning på rull-

banor. Här är det ibland fråga om utrustningar som ur-

sprungligen tagits fram för vägbruk och som används på

rullbanor direkt eller efter smärre modifieringar. Sam-
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manställningen är ofullständig och utesluter inte möj-

ligheten att andra metoder kommer till användning. Det

ligger emellertid utom ramen för detta arbete att göra

en fullständig utforskningpå området. Det har inte

heller kunnat kontrolleras i vilken utsträckningde

olika mätutrustningarna används.

  

 

 

    

 

 

  

 

 

 

 

  

Tabell 4.2 Friktionsmätning på rullbanor genom broms-

prov med speciellt mäthjul

Land Konception Bromsningsmetod

Danmark Integrerat fordon* Slip

Canada Släpvagn Slip

Integrerat fordon -"-

Finland Släpvagn Slip

Integrerat fordon -"-

Frankrike Integrerat fordon Slip, låst hjul

Släpvagn Slip

Iran Släpvagn Slip

Italien Integrerat fordon Slip

Jugoslavien Släpvagn Slip

Kina Släpvagn Slip

Norge Släpvagn Slip

Schweiz Släpvagn Slip

Sovjetunionen Integrerat fordon Slip

Storbritannien Släpvagn Låst hjulx

Integrerat fordon Slip

Sverige Släpvagn Slip

Integrerat fordon -"-

Tjeckoslovakien Integrerat fordon Slip

Västtyskland Släpvagn Slip

Integrerat fordon -"-

Österrike Släpvagn Slip

 

  

 

x Metoden utgår troligen
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Tidigare (sid 22-23,

krafter i sidled uppstår på ett luftgummihjul som tvin-

gas att rulla snedställt i förhållande till färdrikt-

ningen.

fig 2.11) beskrevs hur friktions-

Snedställningen benämndes avdriftsvinkel och det

visades också att sidfriktionen när ett maximum för en

vinkel på 150 och däromkring. Under 1 övrigt konstanta

förhållanden gällande exempelvis hjulbelastningoch

hastighet avspeglar maximums nivåfriktionsegenskaperna

på sådant sätt att olika beläggningar kan jämföras.

På dessa fysikaliska förhållanden har baserats en rela-

tivt enkel friktionsmätningsprincip: man låter ett mät-

hjul med konstant belastning rulla med fixerad sned-

ställning i förhållande till färdriktningen och mäter

helt enkelt den kraft som strävar att ställa hjulet ens

med kursen, dvs sidkraften. Mäthjulet kan monteras på

 

en släpvagn avsedd att dras av en bil eller integreras

 

 

i ett bilchassi. Liksom vid bromsprov med speciellt

 

mäthjul kan båda utförandeformerna försvaras. Släpvag-

nen blir vanligtvis billigare medan det integrerade

fordonet kan tänkas ha vissa körtekniska fördelar.

På grund av att inga bromsanordningar behövs på mäthju-

let är metoden okomplicerad och den medger också konti-

nuerlig mätning. Oftaanvänder man sig av två mäthjul

 

med symmetriskt motsatt snedställning som fig 4.2 Visar,

för att eliminera styreffekter på det ekipage som bär

mätutrustningen.

Det är självfallet inte nödvändigt att hjulplanen kon-

vergerar i körriktningen ("toe in") som fig 4.2 visar.

Motsatsen ("toe out") är mättekniskt sett lika accep-

tabel och kan vid släpvagnsversioner ha bättre kurs-

stabilitetsegenskaper.
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körriktning

 

    
S mätgivare

 

MP

Fig 4.2 Mäthjulsarrangemang vid friktionsmätning med
snedställt hjul.

Vid friktionsmätning med snedställt hjul används nor-

malt omönstrade däck. Det är nödvändigt eftersom den

ständiga avdriften under mätning åstadkommer en osymmet-

risk avnötning av slitbanan som fig 4.3 visar.

å§§§§é§§§§§§§
§§§§ééçfç_-ur

Sprungl19 PrOfil

  
   

Fig 4.3 Snedslitning av mätdäcket vid mätning med
snedställt hjul
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Den osymmetriska avnötningen är en nackdel vid mätning

med snedställt hjul. Vid bromsning med optimalt slip

och väl avvägt inre lufttryck blir avnötningen jämnare

vilket ger bättre garantier för att däckets egen andel

i mätresultatet inte varierar under användningstiden.

Vid någon mätutrustning har man försökt att hämma sned-

slitaget genom att minska avdriftvinkeln till 7 á 80.

Fig 2.11 på sid 23 antyder att man vid så liten vinkel

inte har nått friktionsmaximum annat än möjligen för

mycket låga friktionsnivåer. Om man fullbordar kurv-

skaran i fig 2.11 med fler beläggningar finner man att

det blir svårt att särskilja mellan olika friktions-

nivåer över ca 0.7.

De helt släta versionerna av ASTM-däcket och PIARC-

däcket har funnit viss användning på mätutrustningar

med snedställt hjul för vägbruk. Dessutom finns ytter-

ligare ett av PIARC som standard accepterat däck med

naturgummi i slitbanan, med den något säregna dimensio-

nen 3.00><20 och för 2000 N hjulbelastning. Det är

också ett mönsterlöst däck uteslutande avsett för utrust-

ningar med snedställt hjul och det har ett nära cirku-

lärt tvärsnitt för att begränsa ovannämnda snedslitage

så mycket som möjligt.

I tabell 4.3 har förekomsten av utrustningar för sid-

kraftmätning sammanställts. Tabell 4.3 har samma be-

gränsningar som de tidigare tabellerna 4.1 och 4.2,

men det har dessutom varit särskilt svårt att med enkla

medel finna uppgifter över användningen på rullbanor.
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Tabell 4.3 Sidkraftmätning med frirullande snedställt
mäthjul på vägar och rullbanor

På
På rull-

Land Konception vägar banor

Australien Integrerat fordon x

Belgien -"- -"- x

Danmark -"- -"- x

Finland -"- -"- x

Frankrike -"- -"- x

Italien Släpvagn x x

Japan -"- x

Nya Zeeland Integrerat fordon, släpvagn x x

Spanien -"- -"- X

Storbritannien -"- -"- x x*

Sydafrika -"- -"- x

Ungern -"- -"- x

USA Släpvagn x x

     

*

Ersätter troligen bromsprov med låst hjul enligt
tabell 4.2

§li§9292_m§é_92m9221995

Den här gruppen mätmetoder har tagits med bara för full-

ständighetens skull. Den används såvitt bekant bara i

vägsammanhang,i varje fall inte driftmässigt på rull-

banor. Det finns flera olika metoder men den utan jäm-

förelse vanligaste bygger på idén att från ett fixerat

utgångsläge (given "energipotential") låta en pendel

med en glidkropp av gummi i den fria änden svepa Över

se fig 4.4. Med

en fjäder i pendeländen trycks glidkroppen mot under-

den yta som ska friktionsundersökas,

laget under passagen och pendelns utslag på andra sidan

lodlinjen återger hur mycket energi pendeln har kvar

sedan friktionsarbetet under passagen uträttats. Skill-

naden mellan vinklarna utgångsläge/lodlinje och slut-

läge/lodlinje är således ett mått på underlagets frik-

tionsegenskaper.
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Fig 4.4 Pendelapparat för friktionsmätning

Genom att glidhastigheten för gummiblocket är relativt

låg anser man ett anordningen huvudsakligen avspeglar

underlagets adhesion._För att ge en mer nyanserad bild

av friktionsegenskaperna, speciellt då hastighetsgra-

dienten, måste man komplettera pendelmätningar med t ex

profilering av ytan eller dräneringsmätning. Den senare

kombinationen har faktiskt rekommenderats i Västtysk-

land under beteckningen "Arbeitsanweisung für kombinier-

te Griffigkeits- und Rauheitsmessungen mit dem Pendel-

gerät und dem Ausflussmesser".

Varje mätning av den här typen ger endast besked om

friktionen på en yta mindre än en kvadratdecimeter.

Vill man täcka in ett större område måste man räkna med

ett tidsödande och mödosamt arbete. Trots detta rappor-

terar inte mindre än 12 av 14 medlemsländer i PIARC att

man använder pendelmätaresom kompletterande instrument

vid studium av bromsverkan.
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Friktionsbedömning medelst andra metoder

Från friktionsteorin (tabell 2.1 och fig 2.15) är det

känt att ett studium av en beläggningsytas textur kan

ge en uppfattning om dess friktionsegenskaper. Med ut-

gångspunkt härifrån har ett flertal metoder utvecklats

för att mäta beläggningsytors textur. Den ledande tan-

ken bakom har varit att texturmätningar borde kunna

vara mindre resurskrävande än konventionella friktions-

mätningar.

Av de metoder som kommer till användning driftmässigt

ska här nämnas mekanisk profilering,sandutfyllnad

(fett eller såpa) samt utflödesmätning.

Vid mekanisk profilering sker en avkänning av texturen

 

utmed en rät linje principiellt som fig 4.5 visar. Ur

den så erhållna tvådimensionella bilden kan någon textur-

parameter bestämmas, t ex medeltexturdjupet.

 

   

   

|
-_

J

Å

Fig 4.5 Mekanisk profilering

Sandutfyllnadsmetoden innebär att en känd kvantitet

 

S

fin sand (som regel < 0,2 a 0,3 mm korn) breds ut över

beläggningsytan jäms med topparna i beläggningen som

fig 4.6 antyder.
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Fig 4.6 Sandutfyllnadsmetoden

Om man dividerar sandvolymen med den yta som på det

sättet täcks av sanden får man också ett värde på medel-

texturdjupet. Observera att detta texturdjup normalt

är jämförbart med.det texturdjup som beräknas efter

mekanisk profilering.

På grund av sin enkelhet har sandutfyllnadsmetoden

funnit stor användning, så t ex kontrollerar flera

länder i Europa sina föreskrifter beträffande makro-

textur på vägar medelst sandutfyllnadsmetoden. Man har

på sina håll, bl a i USA ersatt sanden med andra mate-

rial, fett, kitt, såpa eller dylikt. I princip är det

dock fråga om samma metod,möjligen kan utfyllnaden bli

något bättre.

Utflödesmätning syftar till bestämning av en belägg-

 

nings förmåga att leda bort vatten i de kanaler som

bildas mellan t0pparna i beläggningen. Avsikten är att

simulera förhållandena då ett framrullande däck ska

avlägsna ett vattenskikt som förhindrar kontakten mellan

däck och beläggningsyta.

Det finns många mer eller mindre komplicerade utrust-

ningar framtagna men den ursprungliga och enklaste är

i stort sett utförd som fig 4.7 Visar.
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Fig 4.7 Utflödesmätare

Ett rör av genomsynligt material vilar med en av sina

Öppna ändar på beläggningen via en ringpackning av

gummi. Packningen är belastad genom en ringformad vikt

och på det sättet förhindras läckage ovan beläggningens

tOppar. Vatten fylls på i röret och kommer då att läcka

ut i kanalerna mellan skrovligheterna. Till skillnad

från sandutfyllnadsmetoden m fl påverkas inte utflödes-

mätningsresultatet av sådana slutna hålrum som är onyt-

tiga ur dräneringssynpunkt.

De hittills under grupp 4.2behandlade metoderna är

osjälvständiga i den meningen att de behöver komplet-

teras med någon annan mätning för att en fullständig

bedömning av friktionsegenskaperna ska kunna ske. I

regel kan man nämligen räkna med att metoderna i grupp

4.2bara ger en uppfattning om friktionens hastighets-

beroende och att "grundfriktionen" vid låg hastighet

därför måste bestämmaspå annat sätt.

VTI RAPPORT 177



48

Sålunda föreslås t ex av CAA*(Storbritannien) att sand-

utfyllnadsprov företas tillsammans med lågfartsmätning

med snedställt hjul (4 .1 . 3) på rullbanor samt av Forschungs-

gesellschaft für das Strassenwesen (Västtyskland) att

utflödesmätningar kombineras med pendelmätningar.

Det finns emellertid en kanadensisk metod - Schonfelds

klassificeringsmetod - som hör hemma i den här gruppen

och som avser att ge en god uppskattning av våtfriktio-

nen vid olika hastigheter. Metoden bygger på en speciell

bearbetning av stereofotografier av beläggningen. Vid

bearbetningen sker på slumpvis utvalda rutor av foto-

grafierna en klassificering av olika ytkarakteristika

som sedan sammanställs till friktionstal. I USA har man

för inte så länge sedan försökt att automatisera Schon-

felds metod för att göra den snabb. Resultatet anses

vara gott men metoden är dyrbar. Författaren har inte

träffat på några rapporter att metoden används i flyg-

sammanhang.

EXEMPEL PÅ UTFÖRDA MÄTUTRUSTNINGAR

Skiddometer

 

Här beskrivs huvudsakligen friktionsmätvagn BV11 men

samlingsnamnet skiddometer används vanligen också för

 

de övriga mätvagnar som utvecklats av statens väg- och

trafikinstitut (före en omorganisation 1971 benämnt

statens väginstitut).

Principen för skiddometern föreslogs av en förutvarande

avdelningschef vid institutet, Gösta Kullberg, i samband

med ett konstruktionsarbete för luftfartsverkets räkning

i mitten av 1950-talet avseende en mätvagn för använd-

ning under snö- och isförhållanden. I enklaste form

 

*

Civil Aviation Authority
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innebär principen att ett hjul - i fortsättningen kal-

lat bromshjul - kopplas över en utväxling av något slag

till en annan grupp hjul - i fortsättningen något

oegentligt men i brist på bättre uttryck kallade re-

ferenshjul. Utväxlingen kan erhållas genom en konven-

tionell anordning av kedjetyp eller dylikt men fungerar

principiellt lika bra genom direkt sammankoppling av

olika stora hjul som fig 5.1 Visar. Grundvillkoret är

nämligen att då referenshjulen roterar ska också broms-

hjulet gå runt, men med lägre periferihastighet än re-

ferenshjulen. Placeringen av två referenshjul symme-

triskt på ömse sidor om bromshjulet avser att ge symme-

tri också åt verkande krafter på hjulen och därmed för-

hindra styrverkan.

 

Fig 5.1 Skiddometerns princip

Anta nu att man ger hjulen på modellen i fig 5.1 en

viss vertikal hjulbelastning och drar skiddometern

utefter en rak bana så kommer utväxlingen mellan hju-

len att åstadkomma att bromshjulets periferihastighet

blir något lägre än och referenshjulens periferihas-

tighet något högre än modellens hastighet. Bromshjulet

bromsas (rullar med "slip") och referenshjulen drivs
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(rullar med "spin"). Om utväxlingen (förhållandet mellan

periferihastigheterna bromshjul/referenshjul) är 2 och

bromskraften är F så inses direkt genom momentbetraktel-

se att drivkraften B blir lika med z-F och att således

erforderlig kraft D utifrån för att upprätthålla rörel-

sen är

=(1-z)F

Om man anbringar ett momentmätdon på bromshjulsaxeln

eller en dragkraftmätare i bromshjulsupphängningen så

kan man således mäta bromskraften F kontinuerligt men

man behöver endast uppoffra (1-z)F för transporten fram-

åt. Resterande del dvs z-F återmatas som drivkraft vid

referenshjulen. Omman således väljer ett utväxlings-

förhållande z==0.83 â 0.85 betyder detta att kraften

för att dra anordningen framåt bara behöver vara 15 á

17% av bromskraften (friktionskraften). Det förhållan-

det att större delen av bromskraften återmatas som

drivkraft är en av skiddometerns väsentliga fördelar.

Spin och slip tillsammans avspeglar utväxlingsförhål-

landet och deras fördelning mellan referenshjul resp

bromshjul varierar med friktionsnivån. Att referens-

hjulens spin varierar är anledningen till att beteck-

ningen "referens" måste anses något oegentlig. Om man

emellertid belastar referenshjulen betydligt mer än

bromshjulet så kommer - eftersom momentjämvikten fort-

farande består - ett lågt friktionstal att utnyttjas

för referenshjulen och därmed blir deras spin mer eller

mindre försumbart som fig 2.10 antyder. Bromshjulets

slip närmar sig då det nominella värdet dvs det slip

som erhålls då referenshjulens spin är noll.

Man väljer som nyss nämnts ett utväxlingsförhållande

på 0.83 ä 0.85. Nominellt slip blir då 15-17% vilket

enligt fig 2.10 innebär en rimlig kompromiss för frik-

tionsmaximums läge vid olika hastigheter samt dessutom
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ger måttlig uppvärmning och förslitning av mätdäcket.

Vid ett nominellt slip på 17% och dubbelt så stor re-

ferenshjulsbelastning som bromshjulsbelastning sjunker

effektiva slipvärdet till ca 15% då mätning sker vid

höga friktionsnivåer i närheten av 1.

En typisk exponent för skiddometeridên kan friktions-

mätvagn BV11 sägas vara. Den är en trehjulig släpvagn

med ett centralt placerat bromshjul omgivet av två

referenshjul se fig 5.2

bromshjul

 

referens-

Fig 5.2 Friktionsmätvagn BV11

De tre hjulen är individuellt fjädrade med var sin

svängarm och förbundna med varandra över en gemensam

huvudaxel medelst tre kedjetransmissioner som fig 5.3

visar. Kedjorna löper inuti svängarmarna. Bromshjulet

belastas separat med en vikt varigenom hjultryckets

medelvärde, 1000 N, hålls konstant.
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Fig 5.3 Friktionsmätvagn BV11, hjulanordning

En momentgivare är inbyggd i bromshjulets nav. Signa-

lerna från givaren förstärks och presenteras såsom

friktionstal på en skrivare som placeras i dragfordo-

net. Systemet är kompletterbart med en integrations-

tillsats som automatiskt beräknar medelvärden över

sträckor, valbara mellan 900 och 3000 m, samt trycker

resultatet på en pappersremsa. Mätsystemet kan kalibre-

ras för friktionsvärden mellan 0 och 1 med en bärbar

anordning som riggas upp på några få minuter.

Det normala däcket för BV11 är Trelleborg T49, 4.00-

8/4, men alla i praktiken förekommande däck av ifråga-

varande dimension kan monteras.

Vagnens totalvikt är ca 360 kg och maximal hastighet

omkring 130 km/h. Dragfordonet bör ha en tjänstevikt

på minst 1000-1200 kg och en motoreffekt på minst

50-75 kW.

Till skillnad från många andra utrustningar byggdes

BV11 ursprungligen för användning på flygplatser och ut-

fördes senare i en version för vägbruk. Vägversionen

har bl a ett bevattningssystem och spärrkopplingar vid
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referenshjulen för bättre hanterbarhet vid svåra väg-

förhållanden.

Tillverkare: Airport Equipment Company, Solna, Sverige.

Saab Friction Tester

 

Saab Friction Tester arbetar efter samma idé som frik-

tionsmätvagn BV11 dvs skiddometerprincipen (sid 48-50)

och utnyttjar ett bromshjul av samma dimension nämli-

gen 4.00-8.

Mätanordningen är emellertid inbyggd under bagageute

rymmet i en Saab 900 Combi Coupé ochman utnyttjar den

framhjulsdrivna bilens bakhjul som referenshjul, dvs

till att styra bromshjulets slip till 15%, se fig 5.4.

FUELTANK 

 

   

   

 

 

 

CHAlN-TRANSMISSION MEASURING
WHEEL

Fig 5.4 Saab Friction Tester, principarrangemang

Med denna konception erhålls en kompakt konstruktion

'med praktiskt taget samma goda köregenskaper som bilen

har utan mätutrustning. Bromshjulet belastas med en

separat vikt till 1400 N.
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Såväl bromskraft som bromsmoment mäts med ett system

givare vid bromshjulet. Signalerna förs till en dator

där omvandling till friktionstal sker. Datorn är för-

programmerad till att beräkna friktionsmedelvärden för

förvalda sektioner av rullbanor såväl som för hela rull-

banan. Resultatet presenteras i form av kontinuerliga

friktionstalskurvor på en pappersremsa. På samma remsa

i anslutning till kurvorna trycks också friktionsmedel-

värdena och rullmotstånd jämte vissa operativa data.

Rullmotståndet beräknas nämligen av datorn såsom skill-

naden mellan bromskraft och bromsmoment dividerat med

hjulradien (sid 35). Friktionstalet kan även avläsas

direkt när som helst under mätning på ett instrument på

panelen. Mätsystemet kan kalibreras för friktionstal

mellan 0 och 0,6 med en portabel anordning som appli-

cerar kraft stegvis på bromshjulsperiferin. Enligt

uppgift tar proceduren omkring 5 min.

Till Saab Friction Tester marknadsförs numer ett rib-

bat naturgummidäck som kan arbeta med 1400 N belastning

vid ett inre lufttryck på 700 kPa. Avsikten härmed är

att få mätresultaten att överensstämma bättre med flyg-

plans bromsverkan. Prov utförda av FFA* i Sverige och

Norge synes styrka att överensstämmelsen blir god - om

nu detta beror på gummikvalitên eller det högre tryc-

ket eller bådadera.

Ekipagets tjänstevikt är omkring 1400 kg och maximal

mäthastighet uppges till 165 km/h.

Sedan problemet aktualiserats att kunna mäta friktion

på rullbanor även under artificiell bevattning har

ett bevattningssystem tagits fram till friction tes-

tern, se fig 5.5. Bevattningssystemet ger en vattenfilm

av 0,5 mm tjocklek (ASTM-standard) framför bromshjulet

oberoende av hastigheten.

 

'k

FFA==Flygtekniska Försöksanstalten
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Fig 5.5 Saab Friction Tester

I ett samprojekt utvecklar Saab/Scania AB tillsammans

med statens Vägverk och statens väg- och trafikinstitut

ett mätfordon för några vägparametrar: jämnhet, frik-

tion, tvärprofil och skevning. Detta mätfordon, som

skall användas 1980, är att betrakta som en avancerad

vägversion av Saab Friction Tester. Grundkomponenterna

för mätning av friktion är nämligen i stort sett de-

-samma i båda fordonen.

Tillverkare: Saab/Scania AB, Linköping, Sverige.

Stradographe

Stradographe är liksom Friction Tester ett mätfordon

av den integrerade typen dvs ett bromshjul är inbyggt

i fordonet. I det här fallet sitter emellertid broms-

hjulet direktbakom föraren som fig 5.6 visar. Bilen,

en Citroen Berline, har i original ett hydropneuma-

tiskt fjädringssystem som kompletterats med ett extra

hydropneumatiskt fjäderdon varmed bromshjulet belastas.
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Belastningen kan varieras mellan 1500 och 3000 N.

DISPOSITlF
' DE MESURE
DE LA VlTESSE
DU VEHICULE

 

     
   

 

VIIE D'ENSEMBLE DU STBADOGBAPHE

'IAEHODHOMES'
CENTRALE HYDRAULIQUE

Fig 5.6 Stradographe, översikt av flygversion

Bromshjulet är av storleken 165x380 (fransk beteckning

på PIARC-dimensionen 1658R15) och kan medelst en skiv-

broms bromsas till 100% (full låsning) eller 15% slip.

I det senare fallet används för regleringen ett s k

antilåssystem som hämtar sin referenshastighet från

vänster (frirullande) bakhjul. Någon återmatning av

bromskraft som vid skiddometrar förekommer således

inte utan fordonets motoreffekt måste förutom till den

egna framdrivningen också räcka till bromskraften från

mätanordningen på flera tusental N.

Bromskraften mäts och mätvärdet samplas och registreras

valbart var 0,5 eller varje sekund. En integrator be-

räknar och trycker medelvärden på i stort samma sätt

som beskrivits för BV11 och Saab Friction Tester.
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Ekipagets maximalhastighet uppges till 150 km/h, men

detta kan knappast vara möjligt med full bromshjuls-

belastning och hög friktion.

Den ovan beskrivna stradographen är en vidareutveckling

och samtidigt en förenkling av en vägversion som funnits

under många år se fig 5.7.

Enregistmurs Suspension 0 S citroê'n

Verin de remontåe de
1 " ._ Ia roue de mesure ,|

7: ................ .. I . Roue de mesure\ ÄB...

_ _;.._._._7_..._.,._..:_. .:.;.;.'.; _.,._.j.;._.;.;.:.,:,;.:ç.:.-.j :j: 3; 3.:: 151.142. .;.'_ -.;.;.:._
51+: __;_:__. :_H_ +5.* :.T :_:_2.:_;A:.:.:.:4:|:_: :.:2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  

 

  

 

  

  

 

 

 

  

 

  

  
  

 

' 73:55:24;:2'3.;:;é;;§:_fji:_3:7*5' :
\ l

' färgas \ I
nl,(:>;l \'

\ \Arrosage Y Tableau de commande
I Roue de mesure _____

Reservoir d'eau Brasosupport ': ,

"- Pisgon hydraullque pour I Vlén'nw \ |

6 Ia roue de mesure , i__ _ _3._ ____ _ m6. ,   

  

Fig 5.7 Stradographe, vägversion

Den mest karakteristiska.skillnaden är förekomsten av

dubbla mäthjul. Detta är en nödvändighet på vägversio-

nen eftersom den ska kunna mäta med snedställda fri-

rullande mäthjul (upp till 150). Fig 5.7 visar dock

hjulen i läge för bromsning med 100% slip (full lås-

ning). Mäthjulen belastas medelst ett hydropneumatiskt

system till 2500 N. I ett senare skede har också vägver-

sionen försetts med ett antilåssystem för mäthjulen

för att kunna tillåta bromsning med 15% slip.

Tillverkare: CEBTP, Paris, Frankrike.

Mu-meter

Mu-metern, fig 5.8, är en släpvagnsutrustning för sid-

kraftmätning på fritt rullande snedställt hjul. Kon-
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ceptionen överensstämmer i hög grad med principfiguren

fog 4.2 bortsett från att Mu-metern arbetar med toe out

i stället för toe in. Det är således fråga om två mät-

hjul anbringade i en saxliknande ramkonstruktion. Mellan

"saxens" båda skänklar sitter en hydraulisk kraftgivare.

   

Fig 5.8 Mu-meter

 

Kraftgivarens trycksignaler förs till en skrivare mon-

terad Ovanpå släpvagnen. Den är i Mu-meterns enklaste

version den enda registreringsutrustningen. Såsom

komplettering finns emellertid en integratorenhet.

Det hjul som ses till vänster på fig 5.8 äreüdztredje

hjul som används för hastighetskontroll och som kraft-

källa för frammatning av registreringspapper.

Mäthjulsbelastningen - ca 800 N per mäthjul - åstadkoms

med en separat, från det Övriga ramverketskild massa.

Mäthjulen har storleken 4.00-8 och är helt släta.

Mu-metern utnyttjar endast 7.5O snedställning av mät-

hjulen. Denna vinkel är i minsta laget för att optimalt

friktionsvärde ska erhållas men det är möjligt att den

valts för att minska snedslitaget (fig 4.3).

Kalibrering av Mu-metern är ett stort problem. Det finns

ingen enkel kalibreringsutrustning att tillgå för an-

vändaren utan endast en platta med strävt material som
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man kan köra över för att göra en enkel "funktions-

kontroll". Beträffande visningen av friktionsvärden

får man helt lita på tillverkaren.

Mu-metern används i allmänhet utan ändringar såväl på

vägar som på rullbanor. Utrustningens totalvikt är

240 kg och maximala hastigheten uppges till 145 km/h.

Tillverkare: ML-Aviation Co, Maidenhead,Storbritannien.

ASTM-trailer

 

ASTM-trailer är inget märkesnamn som avser en viss be-

stämd mätvagn utan beteckningen visar endast att ut-

rustningen ifråga fyller de krav som ställs i den ame-

rikanska standarden ASTM E274. Enligt den baseras ut-

rustningen på ett (eller fler) mäthjul med en storlek

i sin tur bestämd av ASTM E501, för närvarande G78-15

(sid 36). Mäthjulen kan efter tillverkarens önskan mon-

teras på en släpvagn eller direkt i ett motoriserat for-

don men faktum är att släpvagnsutförandet är vanligast

förekommande. Fig 5.9 visar en vanlig grundkonstruktion.

Eftersom standarden inte reglerar för funktionen oväsent-

liga detaljer kan mätvagnarnas yttre skilja betydligt

mellan olika tillverkare i form av diverse strömlinje-

formade inklädnader, men grundkonstruktionen är ganska

enhetlig.
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Fig 5.9 ASTM-trailer

    

 

  

 

Mäthjulsstandarden E501 innebär att hjulbelastningen

ska vara 4826 N per hjul. En tvåhjulig släpvagn av den

här typen kommer således med ett rimligt påslag för

dragkroksbelastningen att väga omkring 1000 kg.

Vid mätning vattnas framför mäthjulen till en vatten-

skikttjocklek av 0,5-O,6 mm, hjulen bromsas till 100%

Slip (full låsning) och moment eller bromskraft mäts.

Standarden föreskriver enbart enkel registrering av

moment eller bromskraft samt hastighet, men i prakti-

ken har det blivit så att tillverkarna tillhandahåller

ganska avancerade utrustningar för bearbetning av mät-

signalerna.

Ekipaget ska kunna mäta med hastigheter mellan 65 och

97 km/h vid bromsning med ett mäthjul och vid en frik-

tionsnivå på 0,5. En vanlig mäthastighet i USA i väg-

sammanhang är 40 mph (65 km/h).

ASTM-trailer används numer i mycket liten utsträckning

på rullbanor. I USA är den emellertid mycket använd i

vägsammanhang, de flesta stater har åtminstone en vagn.
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*

Genom FHWA har en federal kontroll av mätvagnarna

arrangerats på tre stationer fördelade över landet.

På det sättet får man god jämförbarhet mellan frik-

tionsvärden från olika landsändar.

Tapleymeter

 

Tapleymetern faller kanske något utanför ramen i den

här serien beskrivningar av mätutrustningar men den

har ändå tagits med för fullständighetens skull.

Tapleymetern är en retardationsmätare av pendeltYP, se

fig 5.10, som används vid bromsprov t ex enligt 4.1.1.

 

Fig 5.10 Tapleymeter

Pendeln har temperaturkompenserad vätskedämpning. Pen-

delutslaget överförs på magnetisk väg (pendeln är helt

innesluten i en vätskefylld behållare) till en kuggme-

kanism och därefter till en cylindrisk skala avläsbar

genom ett fönster i instrumentet. Skalan är graderad 1

decimaler av "9". Medelst en spärrmekanism kvarhålls

utslaget på det största värde som registrerats under

ett bromsprov.

 

*

FHWA==Federal Highway Administration

VTI RAPPORT 177



62

Tapleymetern var mycket populär under 1950-talet och

den tidigare delen av 1960-talet. Den motsvarar emeller-

tid inte i dag de krav man har rätt att ställa på en

pålitlig mätanordning.

MÖJLIGHETER ATT STANDARDISERA EN FRIKTIONSMÄTNINGSMETOD

Inför uppgiften att försöka bedöma framtida utveckling

och eventuell, samordnad standardisering av friktions-

mätningstekniken på vägar och rullbanor är det lämpligt

att sammanföra vissa fundamentala krav på en friktions-

mätares funktion. Kraven kan vara dels mättekniska och

dels av mer praktisk art.

Det viktigaste mättekniska kravet är att mätvärdena ska

 

vara meningsfullt korrelerade till de egenskaper man

 

vill avge omdöme om och rapportera nämligen vilken

 

friktionspotential som står till buds för flygplan och

bilar på rullbanor respektive vägar. Detta innebär

självfallet inte att det behöver vara numerisk överens-

stämmelse mellan mätdata och egenskapsmått. Jämförelser

mellan mätanordning å den ena sidan och flygplan och

bilar å den andra ska ge de omräkningstal som behövs

för att kompensera mätanordningens bristande överens-

stämmelse med verkligheten.

Vidare är det viktigt att mätvärdena insamlas utmed

hela den sträcka som är kritisk för fordonet i fråga

så att underlag finns för en pålitlig medelvärdesbild-

ning och beräkning av spridningsmått. Mätningen bör

 

med andra ord vara kontinuerlig.

 

Av de praktiska kraven kan här nämnas att konstruktionen

bör vara mekaniskt enkel. Vidare bör förslitning dels

  

av själva mätanordningen dels av mätobjekten (däck/bana)

inverka måttligt på mätresultatet. Anordningen bör vara
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lätthanterlig, ha goda serviceegenskaper samt låg effekt-

förbrukning för att medge hög mäthastighet. De tre sista

önskemålen ingår på sätt och vis i det mycket viktiga

 

 

kravet på hög mätkapacitet. Utrustningen ska vara an-

 

vändaranpassad även i det avseendet att mätdata redan

under mätningen bearbetas till så nära rapporterings-

skicket som möjligt. Med den databehandlingsteknik som

står till buds i dag är detta ett relativt enkelt pro-

blem som egentligen inte är knutet till vilken mät-

metod man ämnar tillämpa.

Slutligen ska mätanordningen naturligtvis ha ett lågt

pris.

Sammantagna antyder kraven att en skiddometer eller

en utrustning som fungerar enligt skiddometerprincipen

- dvs mäter bromsverkan vid optimalt slip - mycket väl

skulle kunna fullgöra mätuppgiften såväl i rullbane-

som vägsammanhang. Naturligtvis med vissa modifieringar

för de båda användningsområdena. Flygplan har numer

antilåsanordningar som ser till att inbromsningarna

sker med rullande hjul och man kan räkna med att våra

bilar inom en inte alltför avlägsen framtid kommer att

förses med liknande utrustningar. Huruvida bil- eller

släpvagnsmonterad utrustning bör användas är knappast

ett rent mättekniskt problem utan mer en fråga om an-

vändarens resurser och önskemål. Väg- och trafikinsti-

tutet har hittills stannat inför det senare alternati-

vet därför att friktionsmätarens beredskap då inte är

beroende av om bilen är arbetsduglig eller ej och att

man inte heller binder en viss bil för användningsända-

målet. Med de hastigheter vi har i dag är inte körning

på våra vägar med en måttligt tung släpvagn något problem.

En mycket viktig fråga är standardisering av mätdäcket.

Ett allmänt önskemål är att detta så väl som möjligt

efterliknar den kategori däck för vilken man vill kart-

lägga friktionsegenskaperna på olika underlag.
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Svårigheterna att realisera det önskemålet medett däck

som passar för mätningar både på rullbanor och vägar

framgår tydligt av avsnitt 2, figur 2.9. Till skillnad

från vad som gäller friktionsmätning på vägar måste

det betraktas som praktiskt omöjligt att bygga en mät-

utrustning för rullbanor med mätdäck i full skala åt-

minstone vad beträffar hjulbelastning. Det skulle leda

till ett fordon av oerhörd storlek och effekt. Man är

således för rullbanebruk hänvisad till att använda mät-

däck i mindre skala och det är då en förenkling om i

varje fall samma storlek som för vägbruk kunde komma

i fråga. Bortsett från storleken så rör övriga skill-

nader för de två användningsområdena bl a gummibland-

ningen i slitbanan och - troligen Viktigast - inre

'lufttrycket. Det vore en radikal förenkling om man för

såväl väg- som rullbanebruk kunde använda ett mätdäck

av storleken 4.00 - 8 med ASTM-gummi i slitbanan enligt

avsnitt 2, sid 37, men med olika inre lufttryck för

de två användningsområdena. Förslaget måste emellertid

prövas ingående genom jämförande prov.

Ser man till utvecklingen på Vägsidan blir man inte

alltför optimistisk beträffande möjligheterna att komma

till en Vidgad internationell användning eller kanske

standardisering av skiddometerprincipen. Tabellerna 4.1

och 4.3 på sid 38 och sid 43 ger en antydan härom.

Troligen spelar marknadshänsyn och nationell prestige

alltför stor roll för att någon snar ändring ska kunna

äga rum. På flygsidan är emellertid situationen annor-

lunda, tabell 4.2 och 4.3 på sid 38 och sid 39. Skiddo-

meterprincipen har här, åtminstone geografiskt sett, den

största utbredningen. Det är troligt att ett aktivt

agerande av svenska väg- och luftfartsmyndigheter sär-

skilt i däckstandardiseringsfrågan kan bidra till ökad

användning av skiddometern och kanske till internordisk

standard till att börja med.
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