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FÖRORD

Denna rapport utgör slutrapport för ett av trafik-

säkerhetsverket finansierat projekt benämnt "Tunga

fordons bromsning", efter reducering av den ursprung-

liga ambitionsnivån.

Målsättning enligt den ursprungliga projektplanen var:

Framtagande av förslag till krav, provningsförfa-

rande och kontrollmetoder för antilåssystem för

tunga fordon, grundade på teoretiska och experi-

mentella studier i syfte att säkerställa tillfreds-

ställande bromsverkan, manövrerbarhet, kursstabili-

tet, miljötålighet, kontroll, underhåll, drift-

säkerhet samt säkerhet vid fel.

Projektet skulle ha omfattat följande delmoment:

l. Sammanställning av existerande bestämmelser,

standards, rekommendationer och förslag till

sådana

2. Sammanställning av nuläge och prognoser avseende

kunskaper och industriell utveckling

3. Experimentella prestandastudier

4. Experimentella driftsäkerhetsstudier

5. Experimentella underhållsstudier

6. Experimentella felsäkerhetsstudier

7. Matematisk analys av bromsningsdynamik

8. Sammanställning av resultat från moment l-7 samt

utarbetande av förslag till bestämmelser

Inom ramen för den ursprungliga projektomfattningen

VTI RAPPORT 257



påbörjades uppbyggnaden av utrustning för experimen-

tella prestandastudier samt av matematiska fordons-

modeller för teoretisk analys. Vidare företogs två

studieresor till USA för insamlande av underlag för

projektet.

1979 beslöt trafiksäkerhetsverket att reducera ambi-

tionsnivån för projektet till att endast omfatta

sammanställning av befintliga kunskaper rörande anti-

låssystem och antilåssystemprovning samt förslag

till hur svenska bestämmelser borde utformas. Dessa

bestämmelser skulle utformas utgående från nuvarande

ECB-bestämmelser. Rapporten skulle även omfatta för-

slag till teoretiska och praktiska studier för under-

byggnad av förslaget.

Samma år erhöll statens väg- och trafikinstitut medel

från styrelsen för teknisk utveckling (STU) för genom-

förande av projekt med målsättning motsvarande moment

3 och 7 d v 5 experimentella prestandastudier och

matematisk analys av bromsningsdynamik. 1980 erhölls

ytterligare medel från STU för utveckling av en s k

hybridmetod som medger prestandaprovning av ett anti-

låssystemförsett fordon stillastående men ansluten

till en dator som simulerar fordonsdynamik och väg-

miljö. De experimentella prestandastudierna har genom-

förts och redovisas kortfattat i denna rapport. De

två övriga projekten beräknas vara slutförda under

1983. De inom det ursprungliga TSV-projektet ned-

lagda kostnaderna på experimentell utrustning och

teoretiskt arbete har därmed nyttiggjorts på avsett

sätt.

Översättningen av Annex 13 i ECE reglemente 13 i

bilaga 1 samt av SAE J 46 i bilaga 2 har gjorts av

Carl Formgren. Framlagda förslag till ändringar i ECE

reglementet är delvis resultat av synpunkter framlagda

av experter från SAAB-SCANIA och Volvo.
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Sophie Olsen och hennes medarbetare vid VTI:s bibliotek har gjort

en stor insats vid upprättandet av litteraturförteckningen.
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BCE-korridorer gällande samband mellan

normaliserad bromskraft och manövertryck.

S-kambroms.

Kilbroms.

Karakteristika för bromscylindrar av
membrantyp.

Hysteresdiagram för S-kambroms.

Reläventil. .I

Mekaniskt styrd lastkännande ventil.

Tryckluftstyrd lastkännande ventil.

Automatisk bromshävarm för 8- kambroms.

Exempel på bromsmomentets temperatur-

beroende.

Longitudinellt (UR) och lateralt (ua)
friktionstal som funktion av longitudi-

nellt slip vid olika avdriftsvinklar (B).
Hjullast (FN) 2940 N.
FN ° ul = Bromskraft FN -ua = Styrkraft

Bromskraft som funktion av slip för
lastbilsdäck 10.00420.

Longitudinellt friktionstal som funktion

av vertikallast för lastbilsdäck.

Longitudinellt friktionstal för lastbils-
däck som funktion av hastigheten kör-
hastigheten. "
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REFERAT

Rapporten redovisar allmän bakgrund teknisk utveckling,

provmetoder och bestämmelser för antilåssystem till

tunga tryckluftbromsade fordon och fordonskombinationer.

Som inledning diskuteras bromsningsolyckor med låsta

hjul och redovisas uppbyggnad av samt bestämmelser för

tryckluftbromssystem. Därefter diskuteras antilås-

systemens möjligheter och begränsningar, speciellt i

relation till lastkännande ventiler, samt under vilka

förutsättningar man bör kombinera fordon med och utan

antilåssystem.

Bildäcks styr- och bromsegenskaper samt tunga fordons

kördynamik behandlas som fysikalisk bakgrund till

funktionskrav på antilåssystem.

Antilåssystemens tekniska utveckling redovisas i form

av reglerteori och allmän systemuppbyggnad samt be-

skrivning av ett antal marknadsförda system.

Bestämmelser och provningsmetoder för antilåssystem

redovisas i form av sammanfattningar. Bestämmelser i

ECE:s reglemente 13 för bromsar, USA:s bromsbestämmel-

ser FMVSS 121 samt provningsmetoder, utarbetade av

SAE, NHTSA, ISO, ESV och vid olika forskningsinstitut,

däribland VTI, tas upp i detta sammanhang.

Slutligen föreslås revidering av BCE-bestämmelserna

för antilåssystem för att dessa skall kunna antas av

Sverige. I viss utsträckning saknas tillräckligt

underlag för denna revidering. Förslag till forsknings-

och utredningsprogram för att få fram detta lämnas

därför också i rapporten.
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II

ABSTRACT

The report accounts for general background technical

development, test methods and regulations concerning

anti-lock systems for heavy air-braked vehicles and

combinations.

As an introduction braking accidents due to locked

wheels are discussed and current air brake technology

and regulations accounted for.

Next the possibilities and and limitations of anti-

lock systems are discussed and especially in relation-

ship to load sensing valves. Furthermore the conditions

for safe mixing of vehicles with and without anti-lock

systems are examined.

The steering and braking Characteristics of tyres as

well as handling properties of heavy vehicles are

summarized as a physical background to functional

requirements on anti-lock systems.

The technical development of anti-lock-Systems is

accounted for in terms of control theory, general

system composition and description of a number of

systems that are or have recently been on the market.

Regulations and test methods for anti-lock systems

are summarized. These summaries cover ECE Regulation

13, US brake regulation FMVSS 121, and test methods

developed by SAE, ISO, ESV and different research

institutes such as for example VTI.

Finally revision of the ECE regulation for anti-lock

systems is proposed in order to make it suitable for

adoption by Sweden. To a certain degree technical

support for this revision is still missing.
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A program for continued research and investigation

is therefore also proposed in the report.
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Antilåssystem för tunga fordon

- Teknisk utveckling, provmetoder, bestämmelser

av Olle Nordström

Statens väg- och trafikinstitut

581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Rapporten utgör slutrapport för ett av trafiksäker-

hetsverket finansierat projekt benämnt "Tunga fordons

bromsning". Målsättningen är

- att redovisa befintliga kunskaper rörande antilås-

system och antilåssystemprovning

- att ge förslag till hur svenska bestämmelser

rörande antilåssystem bör utformas, utgående

från nuvarande ECE- bestämmelser

- att ge förslag till fortsatt arbete för att

ytterligare underbygga bestämmelseförslaget.

Bakgrund

En förutsättning för säker trafik med tunga fordon

och fordonskombinationer är att de är utrustade med

effektiva och tillförlitliga bromsar. Nuvarande

bromssystem uppfyller höga krav i dessa avseenden,

men de har vissa väsentliga brister. En sådan är att

styrförmåga och kursstabilitet kan gå förlorad på

grund av hjullåsning. Detta kan inträffa på halt

underlag och i olastat tillstånd även på underlag

med hög friktion.

För att minska risken för hjullåsning i tomt eller

dellastat tillstånd har lastkännande reglerventiler

tagits fram. För att i princip eliminera hjullåsnings-

risken krävs dock ett reglersystem som känner av
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hjulens rörelsetillstånd. Sådana s k antilåssystem

blev kommersiellt tillgängliga i USA och England

under 1970- talet och 1982 började Daimler Benz er-

bjuda antilåssystem som extra utrustning på sina

lastbilar och bussar.

Bestämmelser för antilåssystem har utarbetats av

USA och FN- organet Economic Commission of Europe

(ECE), dock endast avseende bromsning på rak kurs.

Bromsningsolyckor med låsta hjul

Användbar' olycksstatistik. för svenska förhållanden

saknas. Av förarenkäter framgår dock att hjullås-

ning betraktas som ett centralt säkerhetsproblem

vintertid.

Rapporten redovisar typfall av bromsningsolyckor med

låsta hjul i kurva och på rak väg för singelfordon,

lastbil med släpvagn, dragbil med påhängsvagn och

dragbil med påhängsvagn och släpvagn. Antalet olycks-

varianter ökar i princip med antalet ledpunkter i

fordonskombinationen.

Bromssystem för tunga fordon

 

Tunga fordon i Sverige är med ytterst få undantag

utrustade med tryckluftbromssystem och endast anti-

låssystem för sådana behandlas i rapporten. Syftet

med införandet av antilåssystem är, som framgått av

det föregående, i första hand att minska riskerna

för att förlora stabilitet och styrförmåga. Broms-

förmågan skall därvid i princip vara lika bra eller

bättre än med enbart det normala bromssystemet.

Som bakgrund till detta krav redovisas gällande
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bestämmelser i Sverige och ECE reglemente 13

avseende

- Färdbromsens effektivitet

- Bromseffektivitet vid fel i en bromskrets

- Bromskraftens fördelning mellan olika axlar

- Samband mellan tryck och retardation

- Tryckluftbehållarvolym

- Förlusttid

- Lossningstid

Vidare redovisas väsentliga delar av bromssystemets

uppbyggnad hos tunga fordon samt funktionella egen-

skaper av betydelse för antilåssystemets funktion.

Möjligheter och begränsningar hos lastkännande
ventiler och antilåssystem

  

För- och nackdelar hos de olika bromsreglersystemen

redovisas. Väsentliga fördelar med lastkännande

ventiler är möjligheterna till anpassning av broms-

krafterna till aktuella axellaster och till gynn-

sammare reglerbetingelser för antilåssystem.

Huvudsakliga begränsningar eller nackdelar är funk-

tionens beroende av fjädringssystemets egenskaper

samt att låsningsrisken på halt underlag kvarstår

om ventilerna inte kombineras med antilåssystem.

Fördelar med antilåssystem som alternativ till last-

kännande ventiler är, förutom att låsningsrisken

elimineras, att funktionen inte är så beroende av

fjädringssystemets egenskaper. Högt pris och ingen

anpassning av bromsverkan i annat fall än när

låsningsbetingelser föreligger är huvudsakliga nack-

delar. Svenska driftserfarenheter är mycket be-

gränsade för såväl lastkännande ventiler som anti-

låssystem.
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Behovet av lastkännande ventiler i kombination

med antilåssystem

 

I Sverige är användningen av lastkännande ventiler

mycket liten. Förbättrade ventilkonstruktioner och

fjädringssystem har dock ökat förutsättningarna

för en ändring av detta förhållande. Som tänkbart

alternativ har antilåssystem nu blivit en realitet.

I samband med installation av antilåssystem uppkommer

följande frågor, som diskuteras i rapporten

- Bortfaller behovet av lastkännande ventiler

på såväl dragande fordon som släpfordon?

- Kan man kombinera fordon med lastkännande

ventil medfordon med antilåssystem?

- Finns det några nackdelar med att ha både

lastkännande ventiler och antilåssystem?

Slutsatserna beträffande dessa frågor är att antilås-

system bör kunna monteras utan hänsyn till om last-

kännande ventiler finns. De kopplingstillstånd som

gällt innan installationen bör kunna bibehållas. Samman-

koppling av ett fordon med enbart antilåssystem med ett

med enbart lastkännande ventiler kan också accepteras.

En nackdel med att kombinera antilåssystem med last-

kännande ventiler är att dragfordon då blir olämpliga

för sammankOppling med fordon utan lastkännande ventil,

som ju är det vanliga i Sverige. En fordonskombination

med såväl lastkännande ventiler som antilåssystem på

alla enheter ger de bästa bromsegenskaperna.

Kombinationer av fordon med och utan antilåssystem

Under denna rubrik analyseras effekterna av olika

kombinationsalternativ och resultat av praktiska

erfarenheter redovisas. Som sammanfattning konstateras

att antilåssystem på något av fordonen i en fordons-

kombination innebär ökad säkerhet i alla tänkbara

fall. Någon begränsning motsvarande vad som gäller
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för lastkännande ventiler är således inte nödvändig.

Bildäcks styr- och bromsegenskaper och tunga
fordons kördynamik

 

Som bakgrund till funktionsprinciperna för antilås-

system redovisas principerna för kraftöverföringen

mellan däck och vägbana, hur styr- och bromskrafter

påverkar varandra. Vidare lämnas exempel på uppmätta

däckkarakteristika. Vidare redovisas grundläggande

köregenskapsbegrepp och för tunga fordon och fordons-

kombinationer speciella egenskaper.

Reglerteori för antilåssystem

 

Allmänna principer och speciella lösningar avseende

reglerlogiken för antilåssystem till tunga fordon

redovisas.

Antilåssystemets uppbyggnad

 

Grundkomponenterna i ett antilåssystem är normalt

givare för avkänning av hjulens rotation (sensorer),

en eller flera styrenheter, som mottar och bearbetar

 

signalerna från sensorerna och avger erforderliga

styrsignaler till reglerventiler, som påverkar

bromstrycket i önskad riktning för att undvika hjul-

låsning. Därutöver ingår av säkerhetsskäl en

felövervakningsenhet som vid systemfel helt eller

delvis kopplar bort antilåssystemet och tänder en

varningslampa i förarhytten. En informationsenhet

med informationslampa för att ange huruvida till-

kopplat släpfordon har antilåssystem eller inte före-

kommer också.

I rapporten redovisas hur man med dessa grundkompo-

nenter kan bygga upp antilåssystem på olika typer av

fordon och fordonskombinationer och för- och nackdelar

med olika uppbyggnadsvarianter anges.
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Kortfattade beskrivningar lämnas av de amerikanska

systemen AC, Bendix, Eaton, Goodrich, Kelsey Hayes

och Wagner, engelska system från Dunlop och Girling

samt tyska system från Bosch och Wabco.

Provning av antilåssystem

 

Olika tänkbara former för provning av antilâssystem

redovisas,

diskuteras

Refererade

Economic

USA,

uppdelat efter ansvarig organisation,

Commission of Europe

och

därefter sammanfattande.

organisationer mm är följande:

(ECE)

Federal Motor Vehicle Safety Standard 121
w(FMvss 121)

USA, National Highway Traffic Safety Administration

USA,

Sverige,

Sverige, Statens väg- och

Tyska förbundsrepubliken,

Tyska förbundsrepubliken,

Tyska förbundsrepubliken,

Tyska förbundsrepubliken,

Experimental Safety Vehicle Program

(NHTSA)

Society of Automotive Engineers (SAE)

(ESV)

(VTI)

Technische Uberwachungs-
verein, Rheinland (TUV)

trafikinstitut

Technische Universität,

Braunschweig (TU Braunschweig)

Bosch

WABCO

Uppdelat på delprov erhåller man följande uppställning:

1. Bromsprov med rak kurs på homogent underlag med

- hög friktion t ex torr asfalt eller betong

(ECE, FMVSS 121, SAE, VTI)

- medelhög friktion t ex våt asfalt eller betong
(SAE)

- speciella egenskaper
(SAE)

som avjämnat löst grus

- låg friktion t ex våt specialasfalt
(ECE, FMVSS 121, NHTSA, SAE, TU Braunschweig)
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- mycket låg friktion t ex is (ECE, SAE, ESV, VTI)

Bromsprov med rak kurs på underlag med

- osymmetrisk friktion t ex asfalt på ena sidan

och is på den andra
(SAE, NHTSA, TUV, VTI)

Bromsprov med rak kurs på underlag med

- friktionssprång t ex Övergång från asfalt
till is eller omvänt

(ECE, SAE, VTI)

Bromsprov i kurva på homogent underlag med

- hög friktion t ex torr asfalt eller betong

(ISO, TUV)

- låg friktion t ex våt specialasfalt
(NHTSA, TU Braunschweig)

- mycket låg friktion
(TU Braunschweig, VTI)

Provet kan göras med konstant rattutslag
(ISO, TUV, TU Braunschweig)

eller med förarkontroll
(NHTSA, VTI)

Bromsprov vid ingång i kurva med samtidigt

påbörjad styrning och bromsning på underlag med

- hög friktiont ex torr asfalt
(ESV, TUV)

- låg friktion t ex våt specialasfalt
(NHTSA)

- mycket låg friktion t ex is
(VTI) '

Provet kan göras med fast styrutslag
(ESV, TUV, VTI)

eller med förarkorrektion

(NHTSA, VTI)

Bromsprov med körfilsbyte på homogent underlag med

- låg friktion t ex våt specialasfalt

(SAE, NHTSA)

- mycket låg friktion t ex is
(VTI)

Prov av denna typ har genomförts av de flesta
antilåssystemtillverkare

Luftförbrukningsprov på homogent underlag (ECE)
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I lagstiftningssammanhang (BCE och FMVSS 121) har

hittills endast bromsprov med rak kurs på homogent

underlag med hög och låg till mycket låg friktion

samt med övergång från hög till låg friktion före-

skrivits. Hastigheten vid bromsningens början ligger

mellan 96 km/h och 32 km/h. Proven utförs med for-

donen olastade och fullt lastade. Kraven gäller broms-

sträcka eller medelretardation samt kursstabilitet

t ex genom krav på innehållande av en korridor på

3.7 m bredd.

ECE föreskriver dessutom luftförbrukningsprov.

Bromsprov på underlag med osymmetrisk friktion har

hittills inte blivit föremål för lagstiftning. Då

denna typ av underlag är vanlig på svenska vinter-

vägar är det dock angeläget att föreskrifter om

minimiprestanda införs i svenska bestämmelser.

Provning av stabilitet och styrförmåga under broms-

ning med samtidig kurvtagning eller Väjning ingår

inte heller i några nu gällande bestämmelser. Syftet

med antilåssystem är dock primärt att tillförsäkra

fordonet goda sådana egenskaper även under maximal

bromsning. Fordon som förses med antilåssystem bör

därför ha en varudeklaration som redovisar systemets

egenskaper i dessa avseenden.

Tre manöverformer har provats, nämligen delproven

4, 5 och 6. VTI har utfört samtliga provtyper på

isunderlag och därvid satt provmetod 5, bromsprov vid

ingång i kurva med samtidigt påbörjad styrning och

bromsning, på första plats, tätt följd av provmetod

4, där bromsningen påbörjas under körning i kurva

med konstant radie. Provmetod 6 med filbytesmanöver

har satts på sista plats på grund av att förar-

skickligheten bedöms ha för stor betydelse.
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Det förordade manöverprovet föreslås utfört med

förarkontroll och på isunderlag, som medger en maxi-

mal sidacceleration på cirka 2 m/sz, eller underlag

med likvärdiga friktionsegenskaper. Kurvradien bör

vara minst 100 m och banbredden föreslås bli 4 m.

Förslag till revidering av nuvarande ECE- bestämmelser

för antilåssystem för svensk tillämpning.

 

 

Det är önskvärt att svenska bromsbestämmelser över-

ensstämmer med ECE:s, om inte särskilda skäl som

talar mot detta föreligger. En ingående analys av

regeltexten samt praktiska prov bl a vid VTI har dock

visat att de nu (januari 1983) gällande ECE- bestämmel-

serna för antilåssystem bör revideras innan de antas

i Sverige. ECE har tillsatt en arbetsgrupp för att

under 1983 genomföra en revision av dessa bestämmelser.

I detta arbete föreslås Sverige deltaga med följande

förslag till ändringar och kompletteringar:

1. Definition av och funktionskrav på medreglerade

hjul, dvs utan egna sensorer, bör införas.

2. Krav på lampa som informerar om huruvida till-

kopplat släpfordon är utrustat med antilås-

system eller inte bör införas.

3. Provningsspecifikationer avseende funktion

under inverkan av magnetfält måste utarbetas

och införas.

4. Friktionskarakteristik för lågfriktionsunder-

lag bör specificeras bättre och helst vara

likvärdig med dubbriven is vid -soc till

-15°c.

5. Kompressorns inkopplingstryck bör föreskrivas som

initialtryck för motorfordon vid energiförbruknings-

prov.
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11.

12.

13.

XIII

Kraven på återstående prestanda efter energiför-

brukningsprov bör för motorfordon ändras till att

varningsanordningen för låg energinivå inte får

aktiveras under den föreskrivna provningstiden

med systemet i funktion.

För släpvagnar föreslås att referenstrycket ändras

till det som motsvarar högsta tillåtna manövertryck

för reservbromsverkan enligt reglementets annex 10.

Motorvarvtalet vid energiförbrukningsproven

bör specificeras till normalt tomgångsvarvtal.

Föreskrifterna för flerstegsprov för motor-

fordon bör ändras så att den önskade tryck-

sänkningskurvan under reglering kan erhållas

genom ospecificerat antal delbromsningar

utan blockering av lufttillförseln.

Energiförbrukningsprovet för släpvagnar

bör kompletteras med alternativa metoder

i form av provning av enstaka axlar om dessa

har separat tryckkrets, provning i flera

steg som för motorfordon samt provning på

lågfriktionsunderlag med full last.

Energiförbrukningsprovet för släpvagnar bör

kompletteras med anvisning om att lastkännande

ventiler skall ställas i fullastläge under

hela provet.

Svårighetsgraden på energiförbrukningsprovet

för släpvagnar bör utredas närmare eftersom

svenska släpfOrdon med moderna system inte

klarat uppställda krav.

Provningsmetoden för bestämning av utnyttjad

friktion bör ändras så att referensvärdet

bestäms genom mätning av bästa retardation

med antilåssystemet urkopplat.

Provning avseende tiden för bromstrycksuppbyggnad

vidpassage från låg till hög friktion bör införas.
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Provning på underlag med osymmetrisk

friktion (split friction) bör införas

med krav på stabilitet och bromsförmåga.

Provning avseende bromsning vid kurvingång

på underlag med låg friktion bör införas

med krav på redovisning av högsta utgångs-

hastighet,

utan bromsning, med vilken provet kan genom-

i procent av maximal hastighet

föras med acceptabel styrförmåga och sta-

bilitet samt bromsförmågan under dessa

betingelser.

Förslag till fortsatt arbete avseende provning

 

av antilåssystem.

 

Med anledning av framförda ändringsförslag före-

ligger behov av fortsatt arbete enligt följande:

Utarbetande av dokument på engelska med detalj-

formulering av de ändringsförslag som inte fordrar

ytterligare utredning för att detta skall kunna

göras. Dokumentet utformas så att det kan före-

läggas ECEs arbetsgrupp för revidering av ifråga-

varande bestämmelser.

Experimentella studier av alternativa metoder

för provning av släpfordons energiförbrukning

i jämförelse med nu gällande ECE- bestämmelser.

Experimentella studier av förutsättningarna för

svenska släpfordon att uppfylla nu gällande

respektive föreslagna krav avseende luftför-

brukning.

Undersökning av förutsättningarna för svensk

officiell provning av antilåssystems funktion

under inverkan av elektromagnetiska fält.
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Därutöver är det önskvärt att utföra:

- Experimentella studier för att utvärdera felsäker-

hetsfunktionerna hos 1 Europa marknadsförda anti-

låssystem.

- Studier av driftsäkerhet och underhållsbehov resp.

kostnader hos ett antal antilâssystemutrustade

fordon i yrkesmässig trafik i Sverige under olika

driftbetingelser.
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Anti-lock systems for heavy vehicles.

- State of the art, test methods and regulations.

by Olle Nordström
National Swedish Road and Traffic Research Institute

581 01 LINKÖPING

SUMMARY

The report is the final report of a project sponsored

by the Swedish Road Safety Office named "Braking of

heavy vehicles". The aim of this project is

- to review existing knowledge concerning anti-lock

systems and anti-lock system testing

- to propose Swedish regulations concerning anti-lock

systems based on present ECE regulations

- to propose continued work with the aim to establish

further support to the proposal.

Background

One condition for safe traffic with heavy vehicles and

vehicle combinations is that they are equipped with

effective and reliable brakes. Present brake systems

fulfil fürüi demands in these respects but they still

have certain important drawbacks. One of these is that

steerability and yaw stability can be lost during

braking due to wheel locking. This can occur on slippery

surfaces and in unladen condition also on roads with

good adhesion.

In order to diminish the risk of wheel locking in

unladen or partly laden condition load sensing valves

have been developed.

The elimination of the risk of wheel locking does

however require a closed loop control system that can
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sense the state of rotation of the wheels. Such so

called anti-lock systems became commercially available

jIItheUS and Great Britain during the 1970:5 and

1982 Daimler Benz began to offer anti-lock systems

as optional equipment on their trucks and buses.

Regulations for anti-lock systems have been developed

by US and the United Nations Organization Economic

Commission of Europe (ECE). These do however only

consider straight braking.

Braking accidents with locked wheels

Relevant accident statistics for Swedish conditions

is not available. From driver inquiries it is clear

however that wheel locking is an essential safety

problem in winter time.

The report accounts for typical cases of locked wheel

accidents in curves and on straight road for single

vehicles, truck and drawbar trailer, tractor with

semitrailer and tractor with semitrailer and drawbar

trailer (double bottom). The number of accident types

increases, generally Speaking, with the number of

articulation points in a vehicle combination.

Brake systems for heavy vehicles

 

In Sweden heavy vehicles are with few exceptions

equipped with air brake systems. Consequently only

anti-lock systems for air brakes are dealt with in

the report. The reason for introducing anti-lock

systems is, as already explained, primarily to reduce

the risk of losing steerability and stability during

braking. The braking efficiency must however remain

just as good or better than with the normal braking

system.
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As a background to this, the basic requirements of the

present regulations in Sweden and the ECE regulation

13 are presented with respect to

- Service brake efficiency

- Secondary brake efficiency

- Brake force distribution between different axles

- Relation between control line air pressure

and deceleration

- Compressed air reservoir volume

- Response time

- Release time

Furthermore essential parts of the brake system for

heavy vehicles are described as well as functional

Characteristics that influence the anti-lock system

operation.

Possibilities and limitations of load sensing valves
and anti-lock systems

 

The merits and drawbacks of the two different kinds

of brake control devices are reviewed. Essential

merits of load sensing valves are,the capability of

adapting the brake force outputs to the actual axle

loads,and as a result of that,to produce more favour-

able control conditions for anti-lock systems.

Principal limitations or drawbacks are that their

function is highly dependent on the suspension

Characteristics and that the risk of wheel locking

on slippery roads is still present if they are not

combined with an anti-lock system.

Merits of anti-lock systems as an alternative to load

sensing valves are that the risk of wheel locking is

eliminated and that the operation is very little

influenced by the suSpension Characteristics. High

purchase cost and the lack of brake force modulation

unless wheel locking is imminent are principal draw-

backs.
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Swedish experience from vehicles in regular service

is very limited for both load sensing valves and

anti-lock systems.

The need for load sensing valves in combination
with anti-lock systems

The usage of load sensing valves in Sweden is very

small. Improved valve designs and suspension systems

have however made a change in this respect more likely.

As an alternative anti-lock systems have now become

available. In connection with the installation of an

anti-lock system fOllowing questions arise that are

discussed in the report.

- Does the need for load sensing valves disappear

on the tractive vehicle as well as the trailer?

- Should vehicles with load sensing valves be

combined with vehicles with anti-lock systems

only?

- Are there any drawbacks with fitting load

sensing valves as well as anti-lock systems?

The conclusions concerning these questions are that

anti-lock systems should be allowed to be installed

whether load sensing valves are present or not. The

approval for combining two vehicles which existed

before the installation should remain valid.

The comkánation of a vehicle with anti-lock system

only with another with load sensing valves only can be

accepted. A disadvantage with combining anti-lock

system and load sensing valves on a tractive vehicle

is that it then becomes unsuitable to be combined with

trailers without load sensing valves, which still is

the normal case in Sweden. A vehicle combination in

which all vehicles are equipped with anti-lock system

and load sensing valves does however have the best

braking efficiency.
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Combinations of vehicles with and without

anti-lock systems

 

 

Under this heading the effect of different combination

alternatives are analyzed and the results of practical

tests are accounted for.

As a conclusion it is stated that anti-lock systems

on any of the vehicles in a vehicle combination brings

increased safety in all cases possible. Thus it is not

necessary to regulate similarly to the case with load

sensing valves.

Steering and braking Characteristics of truck tyres

and handling dynamics of heavy vehicles

 

The basic principles for the transmission of forces

between the tyre and the road are accounted for as a

background to the functional Characteristics of

anti-lock systems. Furthermore,examples of measured

tyre Characteristics are shown. Basic handling

Characteristics are reviewed and Characteristics

special to heavy vehicles and vehicle combinations

are pointed out.

Anti-lock system control theory

 

General principles and special solutions concerning

control logics for heavy vehicle anti-lock systems

are treated.

Anti-lock system configurations

 

The basic components of an anti-lock system generally

are the following:

- Sensors which measure the wheel rotation

- One or more control units which receive the sensor

 

signals, make logic decisions and send control

signals to modulator valves which modulates

 

the pressure so that wheel locking is prevented.
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For fail-safe reasons there is also a fault

monitoring unit, which in case of a system failure,

switches off the anti-lock system partly or completely

and lights a warning lamp in the drivers cabin.

In some systemsthere is also an information lamp

provided which indicates whether a trailer coupled

to the tractive vehicle has an anti-lock system or

not.

With these basic components a large number of system

configurations can be realized on different types of

vehicles and vehicle combinations. Advantages and

disadvantages of proposed and actually used configu-

rations are pointed out in the report. Short descrip-

tions are also given of American systems from AC,

Bendix, Eaton, Goodrich, Kelsey Hayes and Wagner,

English systems from Dunlop and Girling and German

systems from Bosch and Wabco.

Anti-lock system testing

 

Different possible ways of testing anti-lock systems

reported by different organizations are accounted for

individually and then summarized and discussed.

The organizations etc. referred to are the following:

Economic Commission of Europe (ECE)

USA, Federal Motor Vehicle Safety Standard 121
(FMVSS 121)

USA, National Highway Traffic Safety Administration

(NHTSA)

USA, Society of Automotive Engineers (SAE)

Sweden, Experimental Safety vehicle Program (ESV)

Sweden, National Swedish Road and Traffic

Research Institute (VTI)

Federal Republic of Germany, Technische Uberwachungs

Verein (TUV)

Federal.Republic of Germany, Braunschweig Technical
University (TU Braunschweig)

Federal Republic of Germany, Bosch
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Federal Republic of Germany, WABCO

The following tests were examined:

1. Straight line braking test on homogeneous

road surface with

- high friction e.g. dry asphalt or dry concrete
(ECE, FVMSSlZl, SAE, VTI)

- medium friction e.g. wet asphalt or wet
concrete

(SAE)

_ "special" friction e.g. graded loose gravel (SAE)

- low friction e.g. Bridport pebbles,wet sealed
asphalt such as jennite or equivalent
(ECE, FMVSS 121, NHTSA, SAE, TU Braunschweig)

- very low friction e.g. ice
(ECE, SAE, ESV, VTI)

Straight line braking on a road surface with

- split friction e.g. asphalt on one side and
ice on the other
(SAE, NHTSA, TUV, VTI)

Straight line braking on a road surface with

- changing friction e.g. from asphalt to

ice or opposite

(ECE, SAE, VTI)

Braking in a curve on a homogeneous road

surface with

- high friction e.g. dry asphalt or dry concrete
(ISO, TUV)

- low friction e.g. wet sealed asphalt
(NHTSA, TU Braunschweig)

- very low friction e.g. ice

(TU Braunschweig, VTI)

The test can be made with constant steering

wheel position
(ISO, TUV, TU Braunschweig)
or with driver steering corrections
(NHTSA, VTI)
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5. J- turn test,with braking initiated at the curve

entrance,on homogeneousxxxuisurface with

- high friction e.g. dry asphalt

(ESV, TUV)

- low friction e.g. wet sealed asphalt

(NHTSA)

- very low friction e.g. ice

(VTI)

The test can be made with fixed steering input

(ESV, Tüv, VTI)
or with driver steering corrections

(NHTSA, VTI)

6. Lane change braking test on homogeneous road

surface with

- low friction e.g. wet sealed asphalt

(SAE, NHTSA)

- very low friction e.g. ice
(VTI)

Tests of this type generally on low friction

surfaces have beenperformed by most manufactur-
ers of anti-lock systems.

7. Air consumption test on homogeneous road surface
(ECE)

In regulations (ECE and FMVSS 121) have till now only

straight line braking tests on homogeneous road

surfaces with highand low to very low friction and

transition from high to low friction been prescribed.

The initial speed for the braking tests lie between

96 km/h and 32 km/h and the tests are carried out with

the vehicles unladed or fully laden. The performance

requirements concern braking distance or mean dece-

leration and stability e.g. ability to stay within a

corridor of 3.7 m Width.

ECE also prescribes an air consumption test.

Braking tests on a split friction surface have till

now not been part of any regulation. As this type of

road surface is common on Swedish winter roads it is
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however important that requirements on minimum per-

formance on split friction are taken into Swedish

brake regulations.

Testing of yaw stability and steerability during

braking in a curve or in a lane change manoeuvre is

not part of any regulation either. The purpose with

anti-lock systems is however primarily to ensure that

the vehicle has good such qualities even under maximum

braking conditions.

Three types of manoeuvres have been tested, namely

test type 4, 5 and 6. VTI has performed all these test

types on an ice surface.The test type 5, J- turn test,

was thereby put as first choice closely followed by

test type 4 where braking is started during steady

state cornering. Test type 6 with lane change manoeuvre

was put as last choice because driver skill was deemed

to have too great influence on the test results.

The J- turn test is proposed to be carried out with

driver steering control on an ice surface which permits

a lateral acceleration of about 2 m/s2 or a surface

with equivalent friction Characteristics. The curve

radius should be at least 100 m and the curve track

width is proposed to be 4 m.

Proposal for revision of present ECE- regulations
for anti-lock systems in order to be adopted by Sweden.

 

 

It is desirable that Swedish brake regulations coincide

with those of ECE if there are no special reasons

against this. A detailed analysis of the regulation

text and experimental tests by VTI and others have

however shown that the present (Januari 1983) ECE

regulation for anti-lock brakes ought to be revised

before being adopted by Sweden. ECE has appointed an

ad hoc working group which has the task to undertake
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such a revision till the end of 1983. It is proposed

that Sweden participates in this work with the following

prOposals for amendments.

1. Definition of and performance requirements on

slave controlled wheels, e.g. without sensors,

should be added.

2. A lamp should be prescribed which informs the

driver whether a trailer coupled to the tractive

vehicle is equipped with an anti-lock system or

not should be added.

3. Test specifications concerning performance

under the influence of electromagnetic fields

must be elaborated and added to the present

general requirement.

4. The friction Characteristics of the low friction

surface should be better specified and is

recommended to equal those of ice roughened

by spikes at temperatures between -SOC and -150C.

5. Minimum supply line pressure (cut lll pressure)

should be prescribed as initial pressure at

the energy consumption test for motor vehicles.

6. Performance requirements in the energy consumption

test for motor vehicles should be changed to say

that the low energy level warning device must not

come into operation during the prescribed antilock

operation time.

For trailers it is proposed that the reference

pressure is changed to be that corresponding to

the maximum allowed control line pressure for

secondary braking according to annex 10 of the

Regulation.

7. Engine speed at the energy consumption tests

should be specified and be set to normal idling

speed.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

XXVI

The specifications concerning multiple step

energy consumption test should be changed so

that the desired pressure decrease curve during

anti-lock cycling can be measured by means of

an unspecified number of partial time tests

without interruption of the air supply except

for the final five brake applications at stand

still.

The energy consumption test for trailers

should be amended with alternative methods,

such as testing of single axles if they have

separate air supply, multiple step testing

and testing on low friction surface fully laden.

The energy consumption test for trailers

should be amended with a prescription that

load sensing valves should be set in the

"fully laden" position during the whole test.

The severity of the energy consumption test

for trailers should be further investigated

as Swedish trailers with modern systems have

not been able to fulfil the requirements.

The method for determining utilized friction

should be changed in such a way that the

reference value is determined by measuring

the maximum deceleration achievable with

the anti-lock system inoperative on all

axles concerned and only these being braked.

A low to high adhesion change test should be

added with requirements on pressure build-up

time.

A Split-friction test should be added with re-

quirements on stability and braking efficiency.

A J- turn braking test to be performed on a low

friction surface should be added. The requirement
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should be that performance results should be

presented in terms of maximum initial speed in

per cent of the maximum speed without braking with

which the test can be performed with acceptable

steerability and stability and the braking effi-

ciency under these conditions.

Proposal for continued work concerning testing

of anti-lock systems.

 

As a consequence of the proposed amendments there is

a need for continued work as follows:

- Elaboration of a document in English with

detailed formulation of those of the proposed

amendments which don't require further investi-

gations in order to make this possible. The

document should be written in such a way that

it can be presented to the ECE ad hoc working

group for revision of the regulations in

question.

- Experimental studies of alternative methods

for testing the energy consumption of trailers

compared to present ECE regulations.

- Experimental studies of the conditions

necessary in order to make Swedish trailers

fulfil the present and the proposed require-

ments concerning energy consumption.

- Investigation of the possibilities for official

Swedish testing of the function of anti-lock

systems under influence of electromagnetic fields.

In addition it is desirable to carry out:

- Experimental studies of fail safe modes for

existing antilock systems in Europe.

- Investigations concerning reliability and mainte-

nance of antilock systems on vehicles in regular

service in Sweden under different conditions.
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INLEDNING

En förutsättning för säker trafik med tunga fordon och

fordonskombinationerär att de är utrustade med effek-

tiva och tillförlitliga bromsar. Moderna trycklufts-

bromssystem,som blivit praktiskt taget allenarådande

på tunga fordon,uppfyller också höga krav i dessa av-

seenden. Alla problem är dock ännu inte lösta. Kravet

på relativt hög retardation i lastat tillstånd och

stor lastförmåga i förhållande till fordonens tjänste-

vikt ger med fast förhållande mellan manövertryck och

bromskraft lätt hjullåsning på någon axel i olastat

tillstånd speciellt i nödbromsningssituationer på

vintervåglag. Vid fordonskombinationer gäller detta

i särskilt hög grad om det dragande fordonet är lastat

och släpfordonet är olastat. På grund av att förhållan-

det mellan lastad vikt och tjänstevikt oftast är störst

för släpvagnen är hjullåsningsrisken störst på denna

även när båda fordonen är olastade.

För att minska risken för hjullåsning kan man använda

sig av lastkännande reglerventiler. För att eliminera

hjullåsning och därmed sammanhängande förlust av styr-

förmåga och kursstabilitet krävs dock ett automatiskt

reglersystem som känner av hjulens rörelsetillstånd,

ett s k antilåssystem. Sådana system har varit kommer-

siellt tillgängliga i större omfattning för tunga for-

don sedan mitten av 1970-talet då de indirekt gjordes

obligatoriska i USA genom de nya bromsbestämmelserna

för tryckluftbromsade fordon,FMVSS 121. Kraven i dessa

bestämmelser gällde rak bromsning på homogent underlag

dels med hög dels med låg friktion. Den låga friktions-

koefficienten var dock så hög som 0.3. I det aV FN-Or"

ganet Economic Commission of Europe (ECE) utarbetade

reglementet nr 13 för bromsar specificeras mera omfat-

tande krav på antilåssystem men även här endast avseen-

de rak bromsning på homogent underlag.
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De nuvarande svenska bromsbestämmelserna innehåller

inga speciella krav på antilåssystem. Det är dock

Sveriges avsikt att anta ECE:s fordonsbestämmelser om

det inte medför ur säkerhetssynpunkt påtagliga nack-

delar orsakade av speciella svenska klimat- och drifts-

förhållanden.

I denna rapport redovisas bestämmelser och tekniska

förutsättningar för bromsning av tunga fordon och for-

donskombinationer med tryckluftsbromsar när dessa är

utrustade med automatiska bromsreglersystem för hind-

rande av hjullâsning och därmed sammanhängande förlust

av stabilitet och styrförmåga. Reglerprinciper för och

allmän uppbyggnad av dessa reglersystem som här be-

nämnes antilåssystem beskrivs. Olika systemuppbyggna-

ders egenskaper belyses. Vidare analyseras problemet

huruvida fordon med och utan antilåssystem bör få fritt

hopkopplas samt behovet av lastkännande ventiler i

kombination med antilåssystem. Olika antilåssystem

för tryckluftbromsade fordon beskrivs kortfattat.

Olika metoder för provning av antilåssystem, däribland

ECB-bestämmelserna och amerikanska FMVSS 121, redovi-

sas och diskuteras.

Förslag ges till modifiering och successiv komplette-

ring av nuvarande ECE-bestämmelser för antilåssystem.

Varudeklaration av antilåssystem diskuteras som ett

komplement till tvingande bestämmelser.
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BROMSNINGSOLYCKOR MED LÄSTA HJUL

Enligt en inom det svenska ESV-projektet "Steerability

during Emergency Braking" 1972-74 utförd olycksstatis-

tikundersökning för personbilar utgör olyckor där

bromsning med låsta hjul förekommit 10-15% av samtliga

olyckor. Av dessa bedömdes 4-7% kunna ha undvikits om

fordonets styrförmåga kunnat bibehållas under broms-

ningen. Med låsta hjul går styrförmågan förlorad och

även kurvstabilitetet varför fordonet under inverkan

av ojämn friktion lätt bringas i rotation.

Motsvarande statistik för tunga fordon är inte känd.

Det är dock helt klart att bromsningsolyckor med låsta

hjul är ett påtagligt problem vintertid speciellt för

tunga fordonskombinationer.AV förarenkäten framgår

att hjullåsningsrisker på vinterväglag betraktas som

ett centralt säkerhetsproblem.

En stor andel av olyckorna med låsta hjul i Sverige

inträffar vid vinterväglag. Det är därför väsentligt

att s k låsningsfria bromssystem fungerar även under

sådana förhållanden.

Exempel på situationer där låsta hjul medför att en

olycka inträffar är

1. Bromsning i vänsterkurva varvid fordonet går rakt

fram eventuellt under rotation och kör av vägen varvid

voltning, kollision med träd, stolpar, klippblock etc

kan inträffa.

2. Bromsning i högerkurva varvid fordonet går rakt

fram eventuellt under rotation och kolliderar med mö-

tande trafik eller kör av vägen på Vänster sida.

VTI RAPPORT 257



3. Bromsning på rak väg med sidolutning varvid for-

donet glider av körbanan.

4. Bromsning inför uppdykande hinder varvid fordonet

går rakt fram,trots försök till undanstyrningloch kol-

liderar. Om styrutslag görs med låsta hjul och bromsen

släpps innan fordonet stannat kan den plötsligt åter-

vunna styrförmågan överraska föraren så att fordonet

girar av vägen innan han hinner korrigera.

Likvärdigt med uppdykande hinder är framförvarande bil

som plötsligt bromsar in eller bil som kör ut i kors-

ning så att kollisionsrisk uppstår t ex genom att bi-

len stannar upp i korsningen.

Exempel på_olygk§txper_för_lastbil_med_släpvagn är

följande

1. Lastbilen går av vägen med låsta framhjul p g a

vägens sidolutning eller horisontal kurvatur eller

glider över i motsatt körbana och kolliderar med

mötande trafikant.

2. Hjullåsning på lastbilens bakaxel ger utglidning

av bakvagnen i sidled samtidigt som framvagnen

styr i motsatt riktning. Resultatet kan bli fron-

talkollision mellan lastbil och mötande trafik

eller att kombinationen lämnar vägbanan.

3. Hjullåsning på släpvagnens framaxel får denna att

glida ut i sidled varvid mötande trafik kolliderar

med släpets framparti. Alternativt lämnar släp-

vagnen vägbanan och drar med sig lastbilen.

4. Släpets bakända glider ut med låsta hjul och

kolliderar med trafikant i motgående körbana

eller lämnar vägen.
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Exempel på_olygk§tzper_får_dragbil_med_påhängsvagn_är

1. Dragbilen går av Vägen med låsta framhjul p g a

vägens sidolutning eller horisontalkurvatur eller

glider över i mötande körbanaoch kolliderar med

mötande trafikant.

2, Dragbilen sladdar runt tills den stoppas av på-

hängsvagnen. Sladdenorsakas här av otillräcklig

sidkraftsupptagning hos bakaxeln.

Olyckstypen kan inträffa vid bromsning på rak kurs,

om bakhjulen eller alla hjul låses,speciellt om

vägbanefriktionenih:osymmetrisk och eller vägba-

nan har sidolutning. Motstyrning,som så länge

framhjulen rullar är ett effektivt motmedel,har i

dessa fall inte skett tillräckligt snabbt. Drag-

bilens låga tröghetsmoment gör att rotationen ut-

vecklas snabbt. Svårast att bemästra är korta två-

axliga dragbilar.

3. Kollision med framförvarande trafik i egen körfil,

p g a vikningstendenser vid bromsning,varvid fö-

raren hellre än att få vikning,valt att ge avkall

på bromsverkan.

4. Påhängsvagnens hjul låser sig varvid vagnens bak-

ände glider ut i sidled, går av vägen och drar med

sig dragbilen. Alternativt kommer påhängsvagnen

ut i motgående körfil och kolliderar med motgående

trafik.
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Exemgel Bå_olygk§tlper_för_dragbil_med_påhängsvagn_

90k! åläprasnjr

1. Hjullåsning på dragbilens framhjul medför att for-

donskombinationen p g a vägens sidolutning eller

horisontalkurvatur går av vägen eller över i mö-

tande körbana och kolliderar med mötande trafikant.

2. Dragbilen viker sig på grund av bakhjulslåsning,

dvs sladdar runt en vertikal axel tillden slår

i påhängsvagnen. I samband med detta kan dragbilen

kollidera med motgående trafik eller gå av vägen.

3. KOlliSiOH ned framförvarande trafik i egen körfil

p g a vikningstendenser vid bromsning varvid

föraren hellre än att få vikning valt att ge av-

kall på bromsverkan.

4. Hjullåsning på påhängsvagnens hjul medför att

vagnens bakdel glider i sidled och kolliderar

med motgående trafik eller går av vägen och drar

med sig resten av kombinationen.

5. Hjullåsning på släpvagnens framaxel orsakar att

vagnens främre del glider i sidled och kolliderar

med mötande trafik eller går av vägen och drar

med sig resten av kombinationen.

6. Hjullåsning på slänvagnens baxaxel orsakar att

vagnens bakdel glider i sidled och kolliderar

med mötande trafik eller går av vägen och drar

med sig resten av kombinationen.
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BROMSSYSTEM FÖR TUNGA FORDON

Bestämmelser för bromssystem till tunga fordon

 

Syftet med införande av antilåssystem är i första

hand att minska riskerna för att förlora stabilitet

och styrförmåga hos fordonet eller fordonskombina-

tionen. Bromsförmågan skall i princip vara lika bra

eller bättre än med bromssystemet i originalskick.

Ett minimikrav är att gällande bromsbestämmelser är

uppfyllda med undantag för sådana paragrafer vars syf-

te nâs på annat sätt med antilåssystem eller där en

omformulering är nödvändig för att antilåssystemets

speciella egenskaper skall beaktas.

De delar av gällande bromsbestämmelser som primärt

berörs av antilåssystem för tryckluftbromssystem till

tunga fordon är

- Färdbromsens effektivitet

- Bromseffektivitet vid fel i en bromskrets

- Bromskraftens fördelning på hjulen på en axel

- Bromskraftens fördelning mellan olika axlar

- Samband mellan tryck och retardation

- Tryckluftsbehâllarvolym

- Förlusttid

- Lossningstid

Här kommer endast de svenska Fl8 bestämmelserna och

ECE:s internationella bromsreglemente nr 13 att tas

upp. ECE:s bestämmelser för antilåsbromsar tas dock

upp särskilt under avsnitt 18 och 27 samt i bilaga 1.

(ECE = Economic Commission of Europe) Sverige medver-

kar i ECE och tillämpar allt fler ECE bestämmelser.
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Färdbromsens effektivitet

Enligt F18 skall såväl bilar som släpvagnar med en

totalvikt över 3,5 ton kunna prestera en medelretar-

dation av 5 m/s2 från 60 km/h. ECE kräver för närva-

rande endast 4,4 m/s2 från 40 km/h. Höjning av ECE-

kraven till svensk nivå förbereds dock.

Bromseffektivitet vid kretsbortfall

För bilar föreskrivs både i F18 och ECE att minst två

bromskretsar skall finnas. Vid fel på en krets skall

man kunna uppnåen bromsverkan som är minst 50 % av

vad som fordras för färdbromsen i oskadat skick dvs

för fordon över 3500 kg 2,5 m/s2 resp. 2,2 m/sz. Re-
tardationskravet får uppfyllas antingen med färdbrom-

sen eller med en reservbroms enligt såväl F18 som ECE.

ECE kräver dock att minst 30 % av normal bromsverkan

skall kunna uppnås med färdbromsen (residual perfor-

mance). ECE avser inte att höja nuvarande absoluta

retardationskrav vid fel på en krets (emergency eller

secondary resp residual brake performance). Detta har

viss betydelse för kraven på antilåssystem enligt

ECE avseende luftförbrukning och bromsverkan vid sys-

temfel.

Om bilen är utrustad för att dra tryckluftbromsad

släpvagn skall släpvagnen kunna'bromsas även om det

blir fel på en krets. ECE och F18 har olika formule-

ring där ECEzs möjligen är mera heltäckande. Utföran-

det är i praktiken detsamma. Både F18 och ECE kräver

att brott på tryckluftslangarna till släpvagnen inte

får leda till att bilens bromsar sätts ur funktion.

En skyddsventil skall därför stänga förbindelsen till

släpvagnen om trycket i denna plötsligt sjunker under

55 % av beräkningstrycket.

F18 kräver inte tvåkretssystem på släpvagnar.

ECE kräver att 30 % av föreskrivna färdbromsprestanda

skall återstå vid transmissionsfel, bromsledning un-

dantagen! dvs i princip tvåkretssystem.
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Vid brott på matarledning skall släpvagnens bromsar

ansättas automatiskt enligt såväl F18 som ECE. ECE

kräver dessutom att släpvagnsbromsen skall kunna an-

sättas helt eller delvis om det är brott på manöver-

ledningen.

åäQEêEEêåEêEê-§§E§§l§199_9å_§2_ê§§l

F18 kräver lika fördelning av bromskraften på hjulen

på en axel för bilar men inte för släpvagnar. ECE har

kravet för såväl bilar som släpvagnar. Detta krav upp-

fylls strängt taget inte av antilåssystem med indivi-

duell hjulbromsreglering. Under de betingelser där så

ej är fallet får man normalt låsta hjul och ändå inte

symmetrisk bromskraftfördelning. Kravet bör ändraså

för att ta hänsyn till antilåssystemens speciella

egenskaper.

åremêkrêääeaê_§§5é212299_me11ê§_9125§_§51år
F18 föreskriver för fordon över 3500 kg enbart att de

skall kunna bromsas utan hjullåsning med 5 m/s2 på en

vägbana med en friktionskoefficient på 0,8 vid god-

tyckligt belastningsförhållande jxmmi ramen för till-

låten totalvikt och axelbelastn ing.

ECE har för motorfordon krav beträffande utnyttjad

friktion på axlarna som funktion av retardationen en-

ligt diagram som visas i figur 3.1 detta behöver dock

endast visas beräkningsmässigt.

éêmê§2§_m§11§2_§599§25295_99h_§e2§§êê2292

F18 och ECE har krav som visas i diagramform enligt

figur 3.2 och 3.3 och 3.4. F18 har snävare toleranser

än ECE speciellt vid hög retardation. F18 gäller i

praktiken endast vid totalvikt då man tvingats ge

dispens på grund av otillfredsställande funktion hos

de lastkännande ventiler som använts.
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F18-bestämmelserna föreskriver för bilar en behållar-

volym som är minst 12 gånger bromscylindervolymen vid

2/3 av slaglängden och för släpvagnar minst 8 och

högst 12 gånger motsvarande volym på släpvagnen. Denna

övre gräns kan utgöra problem i antilåssammanhang.

ECE föreskriver en volym som från maxtryck utan nytill-

försel av luft efter 8 fulla bromspedalansättningar

ger 2,2 m/s2 medelretardation (emergency brake perfor-

mance). Om fordonet har draganordning skall dessutom

en behållare om 0,5 liter anslutas till manöverled-

ningen vars tryck skall elimineras mellan varje broms-

ning.

För släpvagnar och påhängsvagnar gäller motsvarande

men här föreskrivs att halva trycket jämfört med för-

sta bromsningen skall återstå. För såväl bilar som

släpfordon skall bromsarna vara justerade till minsta

möjliga spel. Någon övre volymgräns finns inte men

däremot föreskriften om maximal tid för fyllning av

behållarna till specificerat tryck.

Förlusttid

Detta begrepp definieras i F18 som tiden från det att

kraft applicerats på bromspedalen till det att 75 %

av det slutliga Värdet uppnåtts. I ECE Rl3 används

ett motsvarande begrepp som benämns "response time".

För bilar får denna vara högst 0,6 sek i ogynnsammaste

bromscylinder, 0,4 sek vid kopplingshuvudet om sådant

finnes och 0,8 sek i ogynnsammaste släpvagnsbroms-

cylinder. Kraven är lika 1 F18 och ECE. Enligt ECE

mäts trycket vid kOpplingshuvudet dock i änden på en

2,5 m lång slang med 13 mm diameter.

VTI RAPPORT 257
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Enligt F18 är detta tiden för trycksänkning från 75 %

till 10 % av det slutliga värdet. För bil får den

vara maximalt 0,6 sek och för släpvagn 0,8 sek. ECE

saknar föreskrift om lossningstid.

Bromssystemuüföranden för tunga fordon

Tunga fordon är i Sverige nästan enbart utrustade med

tryckluftbromsar. Huvudtyperna är trumbromsar och

skivbromsar. De förstnämnda dominerar men skivbrom-

sarna börjar bli vanligare. I Eur0pa finns skivbrom-

sar nästan enbart på bussar för långfärdstrafik. I

USA har man även börjat få en marknad på lastfordons-

sidan.

Trumbromsarna kan delas upp i två huvudgrupper som

skiljer sig med avseende på aktiveringssätt, nämligen

S-kambromsar och kilbromsar. I Sverige används S-kam-

bromsen av både Scania och Volvo och dominerar därmed

marknaden. De olika bromstyperna illustreras i figur

3.5 och 3.6.

Segel m.fl (1981) Eref. 5.1i] ger följande samband

mellan bromsmoment och bromscylindertryck

 

S-kambroms: E =
P R -v

c

. , R 'h°u)
Kllbroms. E: A( D Got än

P _ 2v u-u

där T = Bromsmoment

P = Bromscylindertryck

A = Effektiv cylinderarea

RD = Bromstrummans radie

RC = Kamradie

15 = Bromshävarmslängd (hos S-kambroms)

h = Momentarm för kraft från S-kam resp kil kring
backens vridcentrum.
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V = Momentarm för radialkraftresultant

u = Friktionskoefficient bromsbelägg-bromstrumma

= Momentarm för friktionskraftsresultant

Gw = Kilvinkel

(Se även figur 3.5 och 3.6).

Av dessa formler framgår att S-kambromsens bromsmo-

ment är linjärt beroende av friktionskoefficienten

mellan belägg och trumma medan kilbromsen uppvisar

en progressiv karakteristik och således är mycket

känsligare för friktionsvariationer.

Bromsarna aktiveras normalt av bromscylindrar av mem-

brantyp. Membranets effektiva area varierar med ut-

nyttjad slaglängd. Arean är störst i början och hål-

ler sig sedan i princip konstant för att mot slutet

av slaget åter avta. För att begränsa cylinderdimen-

sionerna används utväxlingar som medför att bromsar-

na måste justeras ett flertal gånger under beläggens

nedslitning för att bromscylindern skall arbeta inom

rätt slaglängdsområde. Figur 3.7 visar karakteristi-

ken för några i Sverige vanliga bromscylindrar.

EEQEêêêêêêåâlågêêYêEêgêäê_QYEêEiêkê_êgêE§EêEêE

Hos tryckluftbromsar finns två dynamiska fenomen som

har en påtaglig inverkan på bromsarnas funktion spe-

ciellt när det gäller antilåssystem. Det ena är hys-

teres som ger en tidsfördröjning vid reduktion av

bromsmoment och även vid ökning av momentet efter re-

duktion. Exempel på hysteres-karakteristik visas i

figur 3.8. Det andra är reaktionstiden från bromspe-

dalrörelse till önskad tryckändring som är beroende

av ledningssystemets uppbyggnad, bromscylinderstor-

lek m m.
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I en fordonskombination är ledningslängden betydande

och önskemålet om samtidigt och snabb bromsansättning

är på grund av luftens kompressibilitet och friktions-

förluster svårt att uppfylla. För att få bästa resul-

tat får ledningarna inte vara för smala men inte hel-

ler för grova. Använda innerdiametrar varierar från

5 till 13 mm.

Reläventiler

För att minska förlust och lossningstiderna i långa

fordon används s.k. reläventiler som är anslutna till

grova ledningar som ständigt står under fullt arbets-

tryck. Manövertrycket från pedalventilen leds via en

smal ledning till reläventilen och utnyttjas där som

styrtryck för att släppa fram luft från den grova ma-

tarledningen till bromscylindrarna. Vid tryckminskning

töms luften från cylindrarna till fria luften via

reläventilen. I släpvagnar kommer matarluften i för-

sta hand från släpets egna lufttankar som placeras så

nära resp axel som möjligt. Figur 3.9 visar en sådan

reläventil. Reläventiler kan också anVändaS för tryck-

transformering uppåt eller nedåt.

En specialform av reläventil är den lastkännande ven-

tilen där graden av trycktransformering är variabel

med ställdon som antingen manövreras mekaniskt via

fjädringsrörelsen eller med lufttrycket från luft-

fjädringen om sådan finnes. På lastbilsframaxlar an-

vänds ofta en tryckstyrd lastkännande ventil som får

sitt styrtryck från det reglerade manövertrycket till

bakbromsarna om den lastkännande ventilen där styrs

av fjädringsrörelsen. Figur 3.lOoch 3.ll visar av

Scania använda ventilkonstruktioner av fabrikat WABCO.
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När bromsbeläggen slits kommer den erforderliga broms-

cylinderslaglängden att öka vilket medför sämre verk-

ningsgrad. Längre förlust och lossningstider och

större luftförbrukning per bromsning. Allt detta för-

sämrar även prestanda hos ett antilåssystem som ju är

beroende av snabb reaktion och låg luftförbrukning.

Automatisk bromsjustering är därför särskilt önskvärd

på fordon med antilåssystem. Detta erhålles konstruk-

tivt med automatiska bromshävarmar på S-kambromsar.

Dessa hävarmar känner av om slaget blir för stort och

justerar sitt vinkelläge relativt S-kamaxeln så den

önskade slaglängden bibehålles. Figur 3.12 visar exem-

pel på sådana bromshävarmar av fabrikat SAB och WABCO.

Termiska effekter

Uppvärmningen av bromsarna under ett bromsförlopp kan

påverka dels friktionskoefficienten mellan belägg och

trumma dels genom temperaturen som sådan men också

genom geometriska förändringar som ändrar tryckfördel-

ningen. Se figur 3.13.
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UTNYTTJAD FRIKTION HOS EN AXEL (k)
(LH

.

   

OJ 35 Övre gräns för bakaxel
z - 0 02 _/_

= ___-1_-- k = Z

k 0,74

U.h-< /

1) Övre gräns för framaxel och ////

nja bakaxelk = 2 + 0,07 ///

0,85

(u- ///

2) Övre gräns för Om k för framaxeln är större
bakaxel | /// än för bakaxeln gäller endast

k = z + 0,08 ' kurva 1)

03- \\\\\ ///' Annars tillkommer gränskurvorna

' 2), 3) och 4).

/ I
.2-

l /
I

//1 l 4) Undre gräns för framaxel och bakaxel

I

l I

I
*l 4 i 4 1 i i *i

0 (u 0,15 0,2 0,3 0,4 0,5 0;; 0,7 0,8

NORMALI SERAD RETARDAT I ON ( Z )

Figur 3.1 Diagram 1 B i ECE reglemente 13, Annex 10.
Gränsvärden för utnyttjad friktion hos ett
fordons axlar vid olika retardationer
gällande andra motorfordon än personbilar
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T = Bromskraft (N)

G = Fordonets tyngd (N)D
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(sec item 4)

 

 

Figur 3.4 ECB-korridorer för

å ä A '5
MANÖVERTRYCK

ä
7-

= Bromskraft (N)

= Total statisk

hjullast (N)

Bromskraft (N)

Total statisk

hjullast (N)

För att erhålla korridoren för
lastad fordon multipliceras

(olastat)

gränsvärdena med faktorn

KC (lastat) eller KV (olastat)
KC och KV erhålles ur ett nomogram
(Diagram AB) med hjälp av tyngdpunkts-
höjd, axelavstånd och axellast.
KC normalt 3:1

KV normalt t;1,5

(Ref. 6.05 Annex 10)

dragbilar och

påhängsvagnar gällande samband mellan

normaliserad bromskraft och manövertryck
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Figur 3.5 S-kambroms
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Figur 3.6 Kilbroms
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*4.925 7,0
P2 = Uttryck

P4 = Styrtryck

 

. In/Opp, matar/edning

 

 

2. Utlopp, manöver/edning

. Utlopp till lastkännande ventil fram

och dubbel backven til

. Utlopp med /juddämpningsfi/ter

. Inlopp, manöver/edning (styrtryck)

Returfjäder

In/OppS-/ur/oppsven til

Utloppsventil

Lock

Kolv?
1
3
9
0
5
1
9
1
9
1

Reläven ti/ens delar

Figur 3.9 Reläventil. [lef.'k27]
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LASTKÄNNANDE VENTIL FÖR BAKKRETS

   

In/opp från färdbromsventi/en 5_ Grundtrycksfjäder 73- VEM/'kör

U T/OPP ti 'E/äVen 7 6. Pr/'märkolv 74. Kamring

Ut/opp, huvuddel 7_ Kammare 75. Ha'varm

Ut/opp, grundtrycksde/ 8_ Kammare_ 76. Medbringare

9. lnlopps/ut/oppsventil 7 7- UU'ämningsk0/V

70. Sekundärkol V 7 8. Membran

7 7_ /n/oppsven 1;/ 79. Överströmnings/edning

72. Ko/venhet 20. Styrvingar på ko/venhet

Ventilen är kopplad till bakaxeln och reglerar

trycket till bakhjulsbromsarna proportionellt mot

nerfjädringen (lasten). Vid tryck under 0,5 bar
(grundtryck) sker ingen tryckreglering.

Ventilen är försedd med ett membran vars ena eller

båda sidor utsätts för tryck. Membranets verk- .
samma yta varierar med det vertikala läget hos den

vingförsedda kolven 12. Kolven 12 löper i en kam-

ring 14 och dess läge är beroende av fordonets last
och bromsansättningen. l kolvens övre läge ligger
membranet mot kamringen och trycket på membra-
net kan då inte påverka kolven. l kolvens nedre läge
går membranet fritt från kamringen och då påver-
kar membrantrycket kolven.

Figur 3.10 Mekaniskt styrd lastkännande ventil Eref- 7-273
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Lastkännande ventilen för framkretsen reglerar
trycket till framhjulsbromsarna proportionellt mot
bakkretstrycket. Därmed blir också trycket till fram-
hjulsbromsarna anpassat till bilens last.

5

           

Inlopp från färdbromsven til, framkrets

Utlopp till bromscylindrar, fram

Ut/Opp

/n/Opp för styrtryck från bakkretsens

/astkännande ventil

.
ä
s
z

5. Ven t/'lkäg/a

6. /n/oppsven til

7. KDIV

8. Fjäder I

9. Kolv

70. Utloppsven ti/

7 7. K0/1/

72. Fjäder

Lastkännande ventil för framkrets

Figur 3.11 Tryckluftstyrd lastkännande ventil.l:ref. 7.273
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C = Spelrumsde/

Ce= Överskottsdel

E = E/asticitetsdel

S/agvinke/ns uppdelning vid ansättn/'ng

Justeringen sker under returslaget när hävarmen är
obelastad.

Vid stort spel mellan bromsbelägg och bromstrumma,
kan bromscylinderns kolvväg vid bromsning uppdelas_ 7. Urtag istyrskiva
I tre delar: 2, Kuggstång

3. Envägskopplmg

4. Sná'ckskruv
Spelrumsdelen C motsvarar normalt spel mellan 5_ nya/(05618,

bromsbelägg och bromstrumma.
Överskottsdelen Ce motsvarar spelfö rstoring p 9 a Automatisk bromshävarml

beläggslitage.

Elasticitetsdelen E uppstår p 9 a elasticitet i
bromstrumma, bromsbelägg,

bromsback, m m.

röntgenbi/d

Det normala spelet bestäms genom ett urtag 1 i Därefter passeras Spelrumsdelen och sist överskotts-
styrskivan. här det normala spelet är passerat trycker delen' varvid kuggstången 2 trycks ne, av övre

undre flanken istyrskivans urtag kuggstången 2 flanken i styrskivans urtag 1.
uppåt och vrider, under överskottsdelen, kugghjulet

i envägsk0pplingen 3. Kopplingen slirar i denna Kuggstången vrider kugghjulet i envägskopplingen 3,

vridningsriktning. Under elasticitetsdelen förskjuts som är i ingrepp i denna riktning. Då vrids snäckskru-

snäckskruven 4 axiellt mot skruvfjädern 5 varvid ven 4, snäckhjulet och bromsexcenteraxeln, som
snäckskruven frikopplas från envägskopplingen. justerar bromsspelet.

När bromsen lossas återinkopplas envägskopplingen
3 med snäckskruven 4 i slutet av elasticitetsdelen. Efter några bromsansätmingar är Spelet normen.

Figur 3.12 Automatisk bromshävarm. üef. 7.27]
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Data from a spin-down dynamometer test.

Figur 3.13 Exempel på bromsmomentets temperaturberoende.

Eref. 5.17]
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LASTKÄNNANDE VENTILERS MÖJLIGHETER OCH BEGRÄNSNINGAR

Vid dimensioneringen av ett fordons bromssystem för-

söker man fördela bromskraften mellan fordonets axlarså

att den tillgängliga friktionen utnyttjas lika mycket

på samtliga axlar. Detta innebär att bromskraften

skall fördelas proportionellt mot axelbelastningarna.

Axelbelastningarna är emellertid inte konstanta. De

förändras dels av olika lasttillstånd hos fordonet

dels av den dynamiska lastöverflyttningen mellan olika

axlar vid bromsning. Denna blir större ju högre tyngd-

punkt och kortare axelavstånd fordonet har samt ju

högre retardationen är.

Anpassning av bromskraftfördelningen med hänsyn till

dessa skiftande betingelser kan åstadkommas med hjälp

av lastkännande ventiler (i tysk litteratur utnyttjas

ofta förkortningen ALB (êutomatisk åastkännande

åromsreglerventil) )

- i princip konstant förhållande mellan bromstryck

och retardation oberoende av lasttillstånd.

- anpassning av bromskraftfördelningen med hänsyn

till de statiska axelbelastningarna.

- anpassning av bromskraftsfördelningen med hänsyn

till de dynamiska axelbelastningarna (gäller inte

alla ventilkonStruktioner)

- minskad luftförbrukning hos antilåssystem

- minskad insats av antilåssystemet om ett sådant

finns.
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- Hjullåsning kan inte förhindras av ALB

- Förändringar i beläggens friktionskoefficient kom-

penseras inte automatiskt.

- Förändringar i bromsverkan betingade av dåligt

justerade bromsar kompenseras inte

- Normalt styrs inställningen av fjädringens hop-

tryckning. Små fjädervägar och stor fjädringshys-

teres kan ge dålig precision i inställningen.

Reglagen kan utsättas för mekanisk åverkan som

rubbar inställningen eller sätter ventilen ur

funktion.

- sättning i fjäderpaketen påverkar inställningen

- Föraren får ingen omedelbar varningssignal i

hytten om ventilen inte fungerar som den skall

(skador på reglage och hopfrysning eller kärvning

pga korrosion kan dock lätt konstateras vid inspek-

tion där man kontrollerar rörlighet och position.

- Hysteres i ventilerna kan förekomma som vid låga

tryck kan ge högre eller lägre tryck än avsett.

På nyare konstruktioner har dock hysteresen minskat

och ett grundtryck på cirka 0,05-0,08 MPa släpps

igenom oreglerat för att överbrygga bla broms-

backarnas förspänning som ju inte är lastberoende.

- De lastkännande ventilernas egenskap att anpassa

bromsverkan efter lasten medför att energiupptag-

ningen och slitagebetingelserna ändrar sig med be-

lastningen. I en fordonskombination som körs myc-

ket med t ex enbart släpet olastat kan slitagebe-

tingelserna bli väsentligt olika för beläggen på

de två fordonen. Det är därför viktigt att broms-

beläggen inte har benägenhet för s k glasning.
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Ett oreglerat grundtryck minskar risken för dessa 0-

lägenheter.

- Med ett bromssystem med konstant förhållande mel-

lan tryck och retardation kan föraren inte via

pedaltrycket avgöra om fordonet är tungt lastat

eller inte. Detta upplevs av vissa förare som ne-

gativt. Mot detta står fördelen av den oförändrade

reglerkarakteristiken som bör göra det lättare 1

att ställa in önskad retardation i olastat till-

stånd. Det är således tveksamt om man här kan tala

om en nackdel.
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ANTILÅSSYSTEMS (ALS) MÖJLIGHETER OCH BEGRÄNSNINGAR

Antilåssystem är ett i det normala bromssystemet in-

satt reglersystem som i princip gör detmöjligt

att under bromsning hålla de reglerade hjulen rul-

lande ned till mycket låg hastighet på alla före-

kommande väglag även vid full bromspedalansättning.

att göra detta på ett sådant sätt att fordonet bi-

behåller med hänsyn till vägfriktionen godtagbar

stabilitet, styrbarhet och bromsförmåga

att erhålla ovanstående regleregenskaper oberoende

av fjädringssystemets egenskaper

att bibehålla ovanstående regleregenskaper även om

bromsbeläggens friktionsegenskaper varierar.

att undvika de däckskador som kan bli följden av

bromsning med låsta hjul

att använda bromsanpassning vald enbart med hänsyn

till lika energiuttag hos de olika bromsarna i en

fordonskombination genom att låsningsrisken bort-

faller. Man måste dock beakta att systemet endast

kan reducera det tillgängliga momentet i bromsen,

och detta endast om låsningsbetingelser föreligger.

Eegränsningar och nackdelar föreligger även för dessa
system. I det följande nämns exempel på sådana.

ALS ger inte lastberoende bromsanpassning

under normala bromsningsbetingelser där pålagt

bromsmoment inte ger låsningstendens.

ALS är förhållandevis dyrbart i anskaffning t ex

jämfört med lastkännande ventiler

ALS kan inte utnyttjas på släpvagnar utan utrust-

ning för strömförsörjning och varningsanordningar

på det dragande fordonet.
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ALS representerar en ny fordonsteknologi med höga

krav på elektriskt kablage och elektriska kOpp-

lingsdon t ex mellan drag- och släpfordon.

Driftserfarenheterna är därför begränsade.

ALS för tunga tryckluftbromsade fordon förbrukar

luft när de är i funktion. En långvarig ALS-broms-

ning på lågfriktionsunderlag kan därför ge en kraf-

tig trycksänkning i fordonets tryckluftstankar och

för fordon med fjäderbroms förorsaka ansättning av

denna. Den erforderliga tiden är dock så lång att

nackdelen enbart torde vara teoretisk. För övrigt

kan samma effekt uppnås snabbare med manuell pump-

bromsning.

De krav som uppställts i ECE reglemente 13 för att

förebygga för stor luftförbrukning kan med automa-

tiskt justerade bromsar innebära att något större

tryckluftstankar än som nu är tillåtna i Sverige

(ECE har ingen volymbegränsning) måste monteras

på släpvagnar.
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BEHOVET AV LASTKÄNNANDE VENTILER I KOMBINATION MED

ANTILÅSSYSTEM

De svenska bromsbestämmelserna ger för närvarande dis-

pens från kravet på innehållande av den s.k. F l8-kor-

ridoren för samband mellan bromstryck och retardation

oberoende av lasttillstånd. För bromskraftfördelningen

gäller för fordon över 3,5 ton att en retardation av

5 m/s2 skall kunna uppnås utan hjullåsning. För for-

donskombinationer krävs att båda har samma utrustning,

dvs med eller utan lastkännande ventiler.

I Sverige är användningen av lastkännande ventiler

mycket liten främst på grund av att släpvagnstill-

verkarna inte lyckats anpassa fjädringssystemen till

de krav som måste uppfyllas för att lastkännande ven-

tiler skall fungera väl. De lastkännande ventilerna

har i vissa fall också haft störande hystereseffekter.

I samband med installation av antilåssystem uppkommer

följande frågor

- Bortfaller behovet av lastkännande ventiler på båda

fordonen i en fordonskombination?

- Kan man kombinera fordon med lastkännande ventil

med fordon med antilåssystem?

- Finns det några nackdelar med att ha både last-

kännande ventiler och antilåssystem?

Beträffande den första frågan kan man konstatera att

antilåssystemet inte påverkar bromsanpassningen förrän

vägfriktionen är fullt utnyttjad. Bromsarnas regler-

barhet vid olastat fordon kan således inte påverkas

med antilåssystem men väl med lastkännande ventiler.

Med lastkännande ventiler erhålls mera lika friktions-

utnyttjande på alla axlar och antilåssystemet kommer

att träda i funktion ungefär samtidigt på samtliga

axlar vilket ur stabilitetssynpunkt är gynnsamt.
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En olastad dragbil utan lastkännande ventiler blir

överbromsad relativt en lastad släpvagn. Man får då

påskjutande krafter på dragbilen som speciellt vid

bromsning i kurva är ogynnsamt för stabiliteten. I

det omvända, vanligare fallet med olastad släpvagn och

lastad bil får man dragkrafter i kopplingen som verkar

stabiliserande. Enligt detta resonemang skulle last-

kännande bromsar vara mera angeläget på bil än på

släpvagn, som utrustats med antilåssystem.

I Sverige där praktiskt taget alla släpvagnar är utan

lastkännande ventiler skulle emellertid en dragbil med

lastkännande ventiler och antilåssystem vara lika o-

lämplig för sammankoppling med de flesta släpvagnar

som om den varit utan antilåssystem. Enbart antilås-

system skulle däremot inte motivera någon inskränkning

i möjligheterna till användning av tidigare tillåtna

släpvagnar. Det kanske viktigaste motivet för last-

kännande bromsar att minska risken för hjullåsning

bortfaller genom införande av antilåssystem. En fördel

med lastkännande ventiler är dock att antilåssystemets

luftförbrukning för olastat fordon minskar. Om fel upp-

står på antilåssystem i en fordonskombination är det

en fördel med lastkännande system på båda fordonen om

ett av dem är olastat.

Kombination av fordon med enbart lastkännande ventil

med sådana med enbart antilåssystem bör kunna tillåtas

oavsett vilket fordon som är dragbil resp släpvagn då

sådana kombinationer är likvärdiga eller bättre ur

säkerhetssynpunkt än nuvarande kombinationer (förut-

satt att systemen fungerar som de skall).

Nackdelar med lastkännande system i kombination med

antilås är

- Den redan nämnda som gällde att möjligheten för

dragfordon att utnyttja släpfordon utan vare sig ALS

eller lastkännande ventil bortfaller.

- Större totalkostnad i investering och underhåll.
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- Större risk för driftstörningar på grund av kompo-

nentfel

- lastkännande ventiler medför att bromsarna på olas-

tade enheter i en kombination uträttar mindre arbete.

Eftersom låga retardationsnivåer är dominerande

föreligger risk att beläggen blir så lågt påkända

att man får glasningseffekter på beläggen dvs ned-

satt bromsverkan som sedan vid full last ger över-

belastning av bromsarna på det fordon i kombina-

tionen som inte drabbats av detta fenomen. Bromsbe-

läggens egenskaper är viktiga i detta sammanhang.

Med belägg utan glasningstendenser och där egen-

skaperna inte ändras med slitaget i övrigt är last-

kännande bromsar således ingen nackdel.

I ECE reglementet har man valt att inte kräva last-

kännande ventiler om antilåssystem installeras. Med

tanke på att tunga fordon, speciellt släpvagnar i

Sverige normalt inte har lastkännande bromsar före-

faller det inte motiverat att kräva lastkännande

bromsar på fordon med antilåssystem.
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KOMBINATIONER AV FORDON MED OCH UTAN ANTILÅSSYSTEM

Allmänt

Så länge inte alla motorfordon med draganordning och

alla släpfordon är utrustade med antilåssystem (ALS)

måste man ta ställning till om fordon med antilås-

system skall få k0pplas ihop med sådana utan. En

grundläggande princip vid sådana överväganden måste

vara att fordonskombinationen inte blir farligare

att köra jämfört medckn:normalbromsade utförandet.

Teoretisk analys

 

Tänkbara kombinationer är:

1. Lastbil med ALS + släpvagn utan ALS

2. Lastbil utan ALS + släpvagn med ALS

3. Dragbil med ALS + påhängsvagn utan ALS

4. Dragbil utan ALS + påhängsvagn med ALS

I samtliga fall inverkar förekomsten av ALS först när

fordonet med ALS bromsats så hårt att låsningstendens

föreligger. Har fordonet utan ALS dessförinnan fått

hjullåsning har detta uppenbarligen inte med ALS på

det andra fordonet att göra. Om fordonet med ALS

är överbromsat i förhållande till fordonet utan,

kommer ALS att börja arbeta innan hjullåsning in-

träffar på fordonet med normalbroms. Om det dragande

fordonet är utrustat med ALS kan föraren om han är

uppmärksam på det märka när detta träder i funktion

och avstå från vidare tryckhöjning och därmed för-

hindra hjullåsning på släpfordonet.

Om släpfordonet har ALS är det svårt för föraren att

avgöra om systemet har trätt i funktion. Det är inte

heller nödvändigt då inga motåtgärder krävs förrän
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låsning något senare uppträder på någon axel på det

dragande fordonet. Detta märker föraren och har lika

stora chanseratt parera då han/hon inte samtidigt

måste försöka ta hand om ett sladdande släpfordon.

Hittillsvarande resonemang har byggt på en relativt

långsam tryckökning där föraren har god tid att rea-

gera.

Vid en snabb ansättning kan speciellt på halt underlag

trycketljüizbli så stort att med normalt bromssystem

samtliga hjul låses praktiskt taget samtidigt. Sådan

bromsning sker oftast i en nödsituation där man måste

stanna fortast möjligt med eller utan väjningsmöjlig-

heter. I många fall släpper föraren i detta läge inte

bromspedalen även om bilen låst hjulen. Med normalbroms-

system på båda fordonen glider kombinationen då till

stopp med eller utan vikning och med eller utan sido-

glidning som resulterar i avåkning från vägen. Har

släpfordonet ALS verkar detta stabiliserande på kom-

binationen dels genom den normalt bättre bromsverkan

dels genom frånvaro av sidoglidning och vikningsten-

denser. Med ALS på bilen håller sig denna på vägen

och föraren har möjligheter att väja undan åtminstone

med denna del av kombinationen. Släpfordonet kommer

normalt på grund av sämre retardation att trycka på

det dragande fordonet vilket om det är fråga om en

släpvagn ger kraftigare sidoglidnings- och viknings-

tendenser hos denna än om fordonen haft samma egen-

retardation. I fallet med påhängsvagn har man under

alla omständigheter en påskjutskraft och här är den

ALS-bromsade dragbilens stabilitet utslagsgivande även

för släpfordonet vars främre ände därigenom följer

avsedd bana. Bakaxeln på släpet kan däremot glida i

sidled under inverkan av vägens sidolutning och det

girmoment som erhålles från kraften i kopplingspunk-

ten. Om påhängsvagnens tröghetsmoment är stort i för-

hållande till störmomentet blir sidoutvikningen lång-

sam och fordonet hinner stanna innan sidorörelsen
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blivit kritisk.

Om friktionen inte är lika på höger och vänster sida

medför hjullåsning på det dragande fordonet snabbt

inträdande rotationssladd på detta med vikning av

kombinationen som följd. Låsning av släpets hjul ger

inte lika allvarliga följder.

Praktiska erfarenheter

En väl beprövad kombination är dragbil med antilås-

system enbart på bakaxeln med påhängsvagn utan anti-

låssystem. Denna lösning har enligt uppgift från

engelska trafiksäkerhetsmyndigheter visat sig vara

kostnadseffektiv mot Vikningsolyckor. BOSCH och MAN

som samverkat vid utvecklingen av BOSCH antilåssystem

för tryckluftbromsade fordon har studerat en lösning

som innebär att man vid tillkoppling av släpfordon

utan antilåssystem till lastbil eller dragbil med

antilåssystem skulle koppla ur det dragande fordonets

framaxelreglering. Föraren skulle då för att bibehålla

styrningen tvingas moderera bromsverkan så att även

släpet undgick hjullåsning. De erfarenheter man hit-

tills gjort visar dock på att föraren i de flesta

fall klarar sig bättre om dragfordonet har antilås-

system på samtliga axlar. WABCO och Daimler Benz har

i sitt utvecklingsarbete kommit till samma resultat.

I fallet dragfordon utan antilåssystemcxülsläpfordon

med antilåssystem talar hittills alla argument för

att ALS-regleringen bör bibehållas på släpfordonet.

Om dragfordonet har lastkännande ventiler och släpfor-

donet endast antilåssystem bör kombinationen inte till-

låtas om antilåssystemet inte är inkopplat. Detta i

analogi med nuvarande svenska bestämmelser och ECE R13

reglementet.

Vid FISITA kongressen 1982 redovisade TUV Bayern till-

sammans med WABCO nya prov med kombinationer med och
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utan antilåssystem, som ytterligare styrker att till-

komsten av antilåssystem inte bör begränsa kombinations-

möjligheterna . [ref. 3 .30]

.4 Sammanfattning

ALS på släpvagn förbättrar betingelserna för drag-

fordonet under alla förhållanden. ALS på dragfordonet

kan ge sämre stabilitetsbetingelser för släpet i vissa

lägen. Denna nackdel uppvägs dock av den minskade

risken för att förlorad stabilitet hos dragfordonet

skall bli primär olycksorsak. Kontroll över drag-

fordonet är en förutsättning för att få kontroll över

släpet.

Risken för att få hjullåsning på släpet vid en given

retardation har inte ökat genom ALS på dragfordonet

Däremot fås hjullåsning under alla förhållanden först

på släpet eftersom dragfordonet inte kan låsa hjulen.
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BILDÄCKS STYR- OCH BROMSEGENSKAPER

För att ett bildäck ska kunna överföra bromskrafter

måste det deformeras och en glidning uppstå i kontakt-

ytan mellan däck och vägbana. Dessa rörelser brukar

vanligen anges med ett mått benämnt slip som definie-

ras som V
( O - V) 100%

V0

 

5:

där vO = hjulcentrums hastighet och V är hjulets peri-

ferihastighet beräknad ur hjulvarvtal och rullnings-

omkrets. Slip anges oftast i %. Bromskraften anges van-

ligen som funktion av slip. Denna funktion karakteri-

seras av en brant uppgång som planar av inom området

5 -30%. Inom intervallet 30-lOO% kan förloppet vara

horisontellt, fallande eller något stigande. Funk-

tionens utseende påverkas förutom av vägbanan av sam-

tidigt verkande sidkrafter, hjulbelastning, körhastig-

het och ringtryck.

När ett bildäck överför styrkrafter gäller liknande

betingelser. Här brukar man beskriva styrkraften vin-

kelrätt mot hjulplanet som funktion av vinkeln mellan

hjulplanet och hjulcentrums färdriktning. Denna vinkel

benämnes här avdriftsvinkel (engelska: slip angle,

tyska: Schräglaufwinkel, franska: angle de derive).

Liksom bromskraftfunktionen påverkas styrkraftfunk-

tionen av hjulbelastning, körhastighet och ringtryck

och dessutom av samtidigt verkande bromskraft. Sist-

nämnda förhållande innebär att sidkraften vid en viss

avdriftsvinkel kan anges som funktion av slip.

I figurerna 8.la-c visas broms- och styrkrafter som

funktion av slip vid olika avdriftsvinklar på torr

asfalt, våt slät s k halkbanebeläggning samt is för

ett vanligt radialdäck av personbilstyp. I figur 8.ld

visas samma sak på is för ett dubbat radialvinterdäck.
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Bortsett från de olika friktionsnivåerna har kurvorna

principiellt mycket likartat utseende. Styrkraften av-

tar med ökande slip samtidigt som bromskraften ökar

mot ett maximum. Detta maximalvärde som vid avdrifts-

vinkeln noll ligger i slipintervallet 7 -30% förskjuts

vid ökande avdriftsvinkel mot högre slipvärden sam-

tidigt som dess storlek minskar.

Styrkraften avtar med ökande slip, relativt långsamt

vid mycket små slipvärden för att sedan sjunka snab-

bare. Vid ca 50% slip planar kurvan ut men styrkraften

är då obetydlig.

Dessa data har uppmätts av VTI (ref. 10.25) och stäm-

mer väl med mätningar utförda i Tyskland, England och

USA på högfriktionsunderlag. Data för is är utöver

VTI:s endast kända från Karlsruhe i Tyskland (ref.

10.23 och 10.26). Dubbdäckskarakteristika utöver VTI:s

för samtidig bromsning och styrning har inte påträffats.

Motsvarande experimentellt uppmätta karakteristika för

lastbilsdäck har i litteraturen endast påträffats för

högfriktionsunderlag. Dessa överensstämmer till sin

form väl med motsvarande personbilsdata. Förhållandet

mellan maximalvärde och värdet vid låst hjul är dock

ofta påtagligt högre.

I figur 8.2-8.6 visas exempel på data för lastbils-

däck på torr asfalt och våt betong. Speciellt påtag-

lig är friktionens last-beroende i figur 8.3. Mät-

ningarna har utförts vid Highway Safety Research

Institute, Michigan USA (ref. 10.05, 10.06, 10.07,

10.10, 10.12).

VTI har genomfört ett stort antal broms- och kurvkör-

ningsprov med tung lastbil och släpvagn på is såväl

utan som med dubbar samt bromsprov på torr och våt

asfalt.
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Därvid erhållna Värden på friktionen vid optimalt

slip och låst hjul resp maximal kurvtagning på is

stämmer väl med motsvarande data för personbilsdäck.

Hittills tillgängliga resultat tyder således på att

personbilsdäcksdata på is kan extrapoleras till last-

bilsdäck. På asfalt år Värdemadock lägre för lastbils-

däck speciellt vid låst hjul och hög belastning.
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TUNGA FORDONS KÖRDYNAMIK

I detta avsnitt berörs kortfattat de viktigaste kör-

dynamiska egenskaperna hos fordon och fordonskombina-

tioner, hur dessa påverkas vid bromsning, samt vad

som utmärker tunga fordon jämfört med personbilar.

För att beskriva ett fordons styregenskaper används

ofta begreppen neutralstyrning, understyrning och

överstyrning.

gegtralstyrning karakteriseras av att sidaccelera-

tionen vid konstant körhastighet är direkt propor-

tionell motixüiutslaget med en proportionalitets-

konstant som är bestämd av den mekaniska styrutväx-

lingen axelavståndet och körhastigheten enligt

formeln .. _v2
p K dar K -Efñ-

= sidacceleration (m/sz)a

p = rattvinkel (rad)

K = proportionalitetskonstant

V = körhastighet (m/s)

2 = axelavstånd (m)

N = mekanisk styrutväxling

gnderstyrning karakteriseras av att sidaccelerationen

vid konstant körhastighet ändras mindre för en viss

rattvinkeländring än vid neutralstyrning.

dergtyrning karakteriseras av att sidaccelerationen

vid konstant körhastighet ändras mer för enviss

rattvinkeländring än vid neutralstyrning. Överstyr-

ning leder i sitt gränsfall till instabilitet d v 5

sidaccelerationen ökar trots att styrutslaget hålls

konstant.

Däckens sidkraftskoefficienter d v 5 sidkraftsändring
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per avdriftsvinkelenhet har en avgörande betydelse

för fordonets styrkarakteristik men även hjulupp-

hängningens och styrinrättningens geometri och

elasticitet inverkar.

Om man endast tar hänsyn till däckens inverkan kan

man visa att ett neutralstyrt fordon har lika stora

avdriftsvinklar på framhjul och bakhjul, ett under-

styrt fordon större avdriftsvinklar på framhjulen

och ett överstyrt fordon större avdriftsvinklar på

bakhjulen.

Som regel begränsas kurvtagningsförmågan hos en under-

styrd bil av framhjulens maximala sidfriktion och hos

en överstyrd av bakhjulens maximala sidfriktion.

Som visats under avsnitt 8 minskar sidkraftskoeffi-

cienten vid bromsning med ökat slip. Högre hjulslip

på bakhjulen än på framhjulen ger därför tendens åt

överstyrning. I det omvända fallet erhålles under-

styrning.

Vid bromsning sker en dynamisk lastöverflyttning

från bakhjulen till framhjulen för att kompensera

momentet från den i tyngdpunkten verkande tröghets-

kraften. Därigenom minskas vid en given friktion

bakaxelns förmåga att ta upp sidkrafter. Den för

en given sidacceleration erforderliga sidkraften på

bakaxeln har dock inte ändrats. Enbart den dynamiska

lastöverflyttningen vid bromsning ger således en

tendens till överstyrning och reducerad kurvtagnings-

förmåga som tilltar ju högre tyngdpunkt och ju kor-

tare axelavstånd fordonet har. Låg procentuell sta-

tisk bakaxellast ökar känsligheten ytterligare. På

fordon som är ogynnsamma i dessa avseenden måste ett

antilåssystem kunna reglera in en med ökande retar-

dation minskande slipnivå på bakhjulen relativt
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framhjulen för att undvika instabilitet på grund av

överstyrning.

Det som hittills berörts gäller alla kategorier av

fordon. Vad som i första hand skiljer tunga fordon

från personbilar utöver vikten är deras större dimen-

sioner som medför att tröghetsmomentet i girled som

i princip är pr0portionellt mot kvadraten på fordo-

nets längd blir större i förhållande till personbilar

än viktrelationerna anger. Tillgängliga styrkrafter

är däremot oftast något mindre i förhållande till

vikten än för personbilar.

Detta medför att tunga fordon vid ingång i kurva

måste utnyttja större del av tillgänglig friktion på

framaxeln för att få upp erforderlig girhastighet än

personbilar. Dragbilen till en lång påhängsvagn fun-

gerar som framaxel till denna och är därför speciellt

utsatt för instabilitetsrisk vid kurvingångar.

På lastfordon är framaxeln väsentligt mjukare fjädrad

än bakaxeln vilket medgängse konstruktioner också

medför mycket mindre krängstyvhet relativt bakaxeln

än hos en personbil. Lastbilsramen är också relativt

sett mindre vridstyv än påen personbil. För lastade

fordon är tyngdpunktshöjden betydligt större än för

personbilar varför den procentuella lastöverflytt-

ningen till ytterhjulen vid en viss sidacceleration

blir större på lastbilen än på personbilen. På grund

av krängstyvhetsfördelningen kommer också en större

andel av detta lasttillskott på bakhjulen på last-

bilen än på personbilen. Ervin m fl (1979) vid

Highway Safety Research Institute i Michigan har

experimentellt kunnat påvisa att detta leder till

en så kraftig nedsättning .av sidkraftskoefficienten

för bakaxeln relativt framaxeln att man från att

vid låg sidacceleration ha understyrning kan få
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instabil överstyrning vid en sidacceleration av

4 - 5 m/s2 på torr belagd väg.

Understyrning på ensläpvagn leder vid fullt utnytt-

jad friktion till att släpvagnens framände glider ut

så att dragstången Viks in mot dragbilen och risk för

kopplingsskador på grund av s k knytning föreligger.

Överbromsning av framaxeln på en släpvagn är således

inte stabiliserande som i fallet med ett ensamt for-

don. Med hänsyn till att friktionsutnyttjandet vid

kurvingâng är högt på släpvagnsframaxeln bör över-

bromsning därför undvikas.
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REGLERTEORI FÖR ANTILÅSSYSTEM

Antilåssystemets uppgift är att hålla det bromsade

hjulet rullande på ett sådant sätt att mesta möjliga

bromskraft erhålles utan att styrförmågan blir för

kraftigt nedsatt.

Som redovisats under avsnitt 8 om däckkarakteristika

erhålles vid bromsning på rak kurs maximal bromsver-

kan vid slipvärden mellan 5% och 100% beroende på

vägbanans karaktär. Inom slipområdet 10 - 30% är

avvikelserna från maximalvärdet under alla förhållan-

den acceptabla. Styrbarheten,som avtar med ökande

slip,är också godtagbar inom detta slipområde.

För att utföra denna reglering används i praktiken

uteslutande hjulets rotationshastighet och dess

tidsderivata dvs retardation eller acceleration som

direkt uppmätta styrstorheter.

Styrlogiken i de elektroniska styrenheterna till mo-

derna antilåssystem redovisas alltid i förenklad form

delvis på grund av den komplexa uppbyggnaden delvis

på grund av konkurrensskäl. De i det följande redovi-

sade reglerprinciperna grundar sig på publicerat mate-

rial.

För att kunna beräkna hjulets slip måste man känna

till den mot fordonets hastighet svarande hjulhastig-

heten. Eftersom all hastighetsinformation tas från

bromsade hjul kan denna inte mätas exakt. Man bildar

därför en referenshastighet som utgör ett närmevärde

på denna. Som referenshastighet tas vanligen hjul-

hastigheten när hjulretardationen första gången över-

skrider ett gränsvärde (5 - 10 m/sz). Referenshastig-

heten avtar sedan med EH] empiriskt bestämd retarda-

tion men tillåts dock inte att bli lägre än hastigheten
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på något till styrenheten anslutet hjul. Med hjälp

av denna referens bestäms sedan mot lämpliga slip-

värden svarande hastighetsgränser som när hjulhastig-

heten är mindre föranleder trycksänkning och när den

är större ger tryckökning.

Om möjlighet till konstanthållning av trycket finns

kan detta ske när en viss retardation överskrids utan

att hjulhastigheten understiger det kritiska referens-

värdet för acceptabelt slip. Konstanthållning av

trycket kan vidare ske efter trycksänkning så länge

hjulaccelerationen är kraftigare än ett empiriskt

bestämt referensvärde.

Trycksänkning kommenderas oftast när ett visst retar-

dationsvärde överskridits.

De retardations- och accelerationsvärden som styrlogi-

ken arbetar med är avmät- och beräkningstekniska

skäl tidsfördröjda i förhållande till de verkliga

värdena. Därtill kommer den fördröjning som uppkommer

i reglerventil och broms. För att kompensera detta

förekommer det att konstanthållning av trycket kommen-

deras så fort hjulretardationen minskat så att det

för trycksänkning kritiska gränsvärdet inte längre

överskrids dock med bivillkoret att slipvärdet

inte får ligga under ett kritiskt gränsvärde. Om

faskompenseringen varit riktig kommer det kritiska

hastighetsvärdet inte att passeras innan hjulet åter

accelererar och man har undvikit en onödigt stor

trycksänkning. Tryckökning sätts in när hjulaccelera-

tionen åter minskat till ett visst värde och/eller

hjulhastigheten blivit större än ett visst referens-

värde.

För bästa möjliga bromsverkan bör tryckökningshastig-

heten vara sådan att man snabbt kommer upp till tryck

som ligger nära trycketför låsning men därefter långsamt
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närmar sig detta gränsvärde.

Ett sätt att variera tryckökningshastigheten är att

höja trycket i steg. För system med möjlighet till

konstanthållning som WABCO och BOSCH är detta lätt

att realisera som en trappa med varierande steglängd.

Även för system med enbart tryckhöjning eller tryck-

sänkning har man dock möjligheter att reglera tryck-

ändringshastigheten även om man då måste arbeta med

kortare steg för att inte få för stora svängningar

i tryckkurvan. Bendix har utnyttjat den sist nämnda

tekniken.

Ett sätt att hitta den trycknivå till vilken trycket

snabbt kan höjas är att räkna antalet tryckhöjnings-

steg mellan två trycksänkningskommandon. Genom att

sammanfatta ett lämpligt antal trycksteg i början till

ett stort steg kan man vid påföljande reglercykel få

en snabbare anpassning till rätt tryck.

Fördelarna med långsam tryckökning i närheten av

låsningstrycket är utöver stor tidsandel med optimal

bromsverkan att luftförbrukningen minskar genom den

sänkta reglerfrekvensen och de minskade tryckvaria-

tioner som blir följden av denna reglerteknik.

I vissa system tas hänsyn till hysteresen i bromsen

genom att speciella trycksänkning- och tryckhöjnings-

steg med empiriskt betämd varaktighet läggs in som

skall motsvara hysteresen och förbereda fortsatt

tryckändring om så erfordras.
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GRUNDKOMPONENTER I ANTILÃSSYSTEM

Ett antilåssystem är ett s k slutet reglersystem. I

sin enklast tänkbara form är systemet uppbyggt för

reglering av ett hjul och består av följande grundkom-

ponenter (se även figur 11.1).

- En givare för avkänning av hjulets rotationstill-

stånd i form av rotationshastighet,-acceleration

eller retardation. Denna givare benämnes ofta såväl

i engelsk som tysk litteratur sensor. Denna benäm-

ning användes i fortsättningen även här. Vanligen är

denna av induktiv typ med en fast (stator) och en

roterande del (rotor).

- En_§tyrenhet som mottar och bearbetar informationen

från sensorn samt avger för regleringen erforderliga

styrsignaler.

- En_reglerventil i bromsledningskretsen som reagerar

på styrsignalerna från styrenheten så att broms-

trycket regleras för att undvika hjullåsning och

samtidigt ge bästa möjliga bromsverkan med accepta-

bil styrförmåga.

Utöver dessa för regleringen nödvändiga grundkomponen-

ter ingår av säkerhetsskäl även

- EQ-§sl§zszyêäEiEQ§eQEeE som känner av om fel uppstår
på systemet t ex i form av avbrott i strömförsörj-

ning eller signalöverföring eller fel i styrenhetens

logikfunktioner. Vid fel kopplas systemet helt eller

delvis om till normal bromsfunktion.

- Yarningslampa som tänds om fel uppstår.
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- Om fordonet är utrustat för att dra släpfordon ingår

dessutom en extra varningslampa för fel på slêpâgr-

- En_in§9rmation§ennet som känner av om ett tillkopplat

släpfordon har antilâssystem eller inte.

- En_inägrmatign§lamga som aktiveras av informations-

enheten om släpfordonet inte har antilåssystem.

    

  

      

\ |/
WWW

Figur 11.1 Elementärt antilåssystem
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SYSTEMUPPBYGGNAD FÖR TVÅAXLIGA FORDON

Allmänt

Vid uppbyggnaden av ett antilåssystem för ett.tvåaxligt

fordon gäller det oftast att för lägsta kostnad få

tillfredsställande prestanda. HiStoriskt har stabili-

tet genom förhindrande av bakhjulslåsning varit ett

primärt mål speciellt för dragbilar till påhängsvagnar.

Antilåssystem på bakaxeln med hastighetsgivare eller

sensor på kardanaxeln har därför blivit den system-

uppbyggnad som först kom i trafik och får betraktas

som den enklaste och billigaste formen för antilås-

system. Som motpol har vi den mest kompletta system-

uppbyggnaden med fyra individuellt reglerade hjul som

ger de största möjligheterna till optimal stabilitet,

styrbarhet och bromsförmåga. Däremellan finns ett

antal tänkbara uppbyggnadsvarianter med olika grad av

kompromiss mellan ekonomi och prestanda. I det följan-

de beskrivs och kommenteras elva uppbyggnadsvarianter

från individuell reglering av fyra hjul till kardan-

axelreglerad bakaxel; Relativa kostnader samt system-

förkortningarna har hämtats från WABCO-referenserna

3.13 och 5.18. Andra värdefulla referenser är 5-11 och

4.35.

Individuell reglering på samtliga hjul (IR/IR)

Systemet bestårav fyra sensorer, fyra reglerventiler

och en styrenhet med fyra ingångar och fyra utgångar???

Denna systemuppbyggnad ger förutsättningar för-körteif

aste bromssträcka under alla betingelser. Stabilitet

och styrförmåga är normalt tillfredsställande. På under-

lag med osymmetrisk friktion och under kurvtagning med

stor lastöverflyttning kan dock styrreaktioner uppståål

som speciellt vid snabb bromsansättning och kort axel-'

avstånd på fordonet kan vara besvärande. Orsaken är
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den osymmetriska bromsverkan som dels påverkar styr-

systemet i form av ändrat hjulstyrutslag och ökat ratt-

moment dels påverkar hela fordonet med ett vridmoment.

Fordonet styrs därvid in mot underlaget med hög frik-

tion eller vid kurvkörning utåt i kurvan. Den sistnämnda

effekten som kan beskrivas som understyrning försämrar

styrförmågan men förbättrar stabiliteten vid kurvtag-

ning. Antilâssystemets reglerkvalitet och fordonets

speciellt styrsystemets konstruktiva utformning har

påtaglig betydelse för om de påtalade effekterna kan

accepteras eller inte.

Modifierad individuell reglering på framhjulen och

individuell reglering av bakhjulen (MIR/IR)

Systemet är till sin uppbyggnad identiskt med IR/IR

och därför kostnadsmässigt likvärdigt. Denna system-

variant har införts av BOSCH och WABCO för att mot-

verka behovet av motstyrning vid bromsningens början.

Den modifierade individuella regleringen innebär att

man vid bromsansättningen låter det hjul som först

får låsningstendens styra bromskraften på båda hjulen

men sedan successivt ökar bromsverkan på det hjul som

på grund av högre friktion eller belastning kan över-

föra större bromskrafter. Härigenom får föraren tid

att reagera med motstyrning som på grund av att

hastigheten hinner minska inte behöver vara så kraf-

tig som i IR/IR fallet.

Select-low-reglering på framaxeln och individuell

(SLR/IR)

 

reglering på bakaxeln

 

Systemet består av fyra sensorer, tre reglerventiler

och en styrenhet med fyra ingångar och tre utgångar.

Kostnaden jämfört med IR/IR är 90%. Select low inne-

bär att det hjul på en axel som har största

låsningstendensen
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styr bromsverkan även på det andra hjulet. Man behöver

därför endasten reglerventil per axel. Med denna

typ av reglering påframaxeln elimineras största delen

av sneddragningstendenserna på vägbana med osymmetrisk

friktion samtidigt som den individuella bakaxel-

regleringen åtminstone på lastat fordon ger godtagbar

bromsverkan på detta underlag. En nackdel utöver den

relativt MIR/IR sämre bromsverkan är en kraftigare

tendens åt överstyrning vid kurvtagning som på vissa

fordonstyper kan bli besvärande.

Individuell reglering på framaxeln och select-low-

reglering på bakaxeln (IR/SLR)

Systemet har samma antal komponenter som i fallet

(SLR/IR) och kostnaden är följaktligen densamma d v 5

90% av IR/IR. Med avseende på funktion är likheten

med IR/IR större än för SLR/IR. Jämfört med IR/IR är

stabiliteten bättre genom prioriteringen av styrför-

mågan på bakaxeln. Bromsförmågan blir däremot sämre

på underlag med osymmetrisk friktion speciellt om

bakaxeln är högt belastad relativt framaxeln.

Individuell.reglering på framaxeln och kardanaxel-

reglering på bakaxeln (IR/KAR)

Systemet består av tre sensorer, tre reglerventiler

och en styrenhet med tre ingångar och tre utgångar.

Kostnaden jämfört med IR/IR är cirka 80%. Till sin funk-

tion är systemet mycket likartat IR/SLR. De lastbils-

system som utnyttjat kardanaxelsensor har dock i

allmänhet gått över till hjulsensorer för att få

bättre reglerkvalitet.
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Select-low-reglering på samtliga hjul (SLRjSLR)

 

Systemet består av fyra sensorer, två reglerventiler

och en styrenhet med fyra ingångar och två utgångar

(vanligast är dock två styrenheter-med vardera två in-

gångar och en utgång). Kostnaden är ca 80% av IR/IR.

Denna form av reglering är allenarådande på tryckluft-

bromsade fordon i USA. Funktionsmässiga fördelar är

frånvaron av sneddragning vid ojämn friktion och att

förutsättningarna för stabilitet och styrförmåga under

bromsning är mycket goda. En allvarlig nackdel är dock

att mycket dålig bromsförmåga kan erhållas på underlag

med osymmetrisk friktion i form av delvis isbelagd

vägbana som är vanligt förekommande i Sverige.

Diagonalreglering (DR)

 

Systemet består av två sensorer, två reglerventiler

och en styrenhet med två ingångar och två utgångar.

Kostnaden jämfört med IR/IR är ca 60%. Vid denna system-

uppbyggnad som studerats av WABCO sitter sensorerna

i diagonalt placerade hjul på fordonet och

reglerventilerna styr trycket enbart i dessa hjul.

På varje axel tillåts således låsning av ett hjul,

Mot fördelen av låg kostnad står risken för däckskada

vid låst hjul. Vid bromsning där de oreglerade hjulen

låses är bromsverkan jämfört med IR/IR vanligen något

sämre. Sker denna bromsning under kurvtagning kommer

fordonet med låst framhjul kurvytterst att bli under-

styrt och med låst bakhjul kurvytterst att bli över-

styrt.

Vid bromsning på underlag med osymmetrisk friktion

med oreglerat och därför låst framhjul på högfriktions-

sidan blir förmågan att genom styrning motverka det

girmoment som uppstår kraftigt nedsatt. Girrörelsen

stabiliseras dock av det reglerade bakhjulet på hög-

friktionssidan. I det omvända fallet med reglerat
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framhjul och oreglerat bakhjul på högfriktionssidan

kan man visserligen bättre motverka girrörelsen genom

styrning men bristen på stabiliserande sidkraft från

det låsta bakhjulet ger risk för sladd. Stabilitet,

styrbarhet och bromsförmåga är emellertid i båda fal-

len bättre än för oreglerat bromssystem.

Axelreglering med individuell reglering.av två dia-

gonalt belägna hjul (DIR)

Systemet består liksom i fallet DR av två sensorer,

två reglerventiler och en styrenhet med två ingångar

och två utgångar och kostnaden är följaktligen den-

samma eller ca 60% av IR/IR. Denna uppbyggnad som också

är framtagen av WABCO skiljer sig från diagonal-

regleringen genom att det sensorlösa hjulet regleras

på samma sätt somdet sensorförsedda hjulet på

respektive axel. Vid jämn friktion är låsningsrisken

för de medreglerade hjulen ganska liten vilket inne-

bär en stor fördel i förhållande till diagonalsyste-

met DR. På underlag med osymmetrisk friktion får

man i fallet med medreglerat hjul på hög friktion

att bromsverkan blir likvärdig med SLR/IRrreglering.

Stabilitet och styrförmåga blir helt tillfredsställan-

de. Med reglerat framhjul på högfriktion blir beteen-

det mycket lika IR/SLR<ivs bromsverkan erhålls primärt

från framaxeln som dock förblir styrbar medan bakaxeln

får god sidostabilitet men dålig bromsförmåga. Vid

kurvtagning kommer regleringen beroende på kurvrikt-

ning ge tendens till understyrning eller överstyrning.

Denna systemlösning har av WABCO placerats på andra

plats efter MIR/IR som ett ekonomialternativ.

VTI RAPPORT 257



12.10

12.11

12.12

60

Individuell bakaxelreglering (HIR)

 

Systemet består av två sensorer, tVå reglerventiler

och en styrenhet med två ingångar och två utgångar.

Kostnaden är ca 60% av IR/IR.

Fordonet blir med låsta framhjul ostyrbart men rikt-

ningsstabilt på rak kurs och horisOntellt underlag.

I kurva kommer fordonet att gå av vägen med eller

utan korsande av motsatt körbana. Sidolutande vägbana

ger samma resultat men efter längre tid. Bromsverkan

är normalt sämre än när alla hjul är reglerade. Vid

bromsning på underlag med osymmetrisk friktion kommer

fordonet att avVika åt högfriktionshållet. Så länge

framhjulen är låsta är motstyrning verkningslös. Bak-

hjulen verkar dock stabiliserande och den rundsladd

som skulle blivit följden med alla hjulen låsta und-

viks. Systemlösningen är under alla förhållanden

bättre än ingen reglering alls.

Select-low-reglering på bakaxeln (HSLR)

 

Systemet består av två sensorer, en reglerventil och

en styrenhet med två ingångar och en utgång. Kostnaden

är ca 50% av IR/IR-systemets. Funktionen är likartad

den som erhålles med HIR-systemet. På underlag med

osymmetrisk friktion är dock bromsverkan sämre men

stabiliteten i gengäld något bättre.

Kardansensorreglering på bakaxeln (HKAR)

 

Systemet består av en sensor, en reglerventil och en

styrenhet med en ingång och en utgång. Kostnaden

är ca 35% av IR/IR-systemets. Funktionen är i princip

likartad den som erhålles med HSLR-systemet. De till-

verkare som använt systemet påtnuuxifordon har dock

i de flesta fall gått över till HSLR vilket tyder på
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att regleringen inte blir lika effektiv bl a på grund

av glapp och svängningar i drivaxlar och slutväxel.
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SYSTEMUPPBYGGNAD FÖR TREAXLADE FORDON

Antilåssystem med styrenhet för två axlar IR/IR

 

För fordon med mer än två axlar har WABCO som har

ett grundsystem uppbyggt för två axlar rekommenderat

följande systemlösningar.

EEêêålêE_EQEQE§QEQQE_E§Q_E9991lzää

Den lyftbara sista axeln ansluts som medreglerad

till drivaxeln. Den sista axelns hjul har således

inga sensorer och bromsarna är anslutna till regler-

ventileriührsamma sidas drivaxelhjul. Genom att luft-

volymen som skall regleras ökar blir regleringen något

långsammare. Jämfört med en separat reglerad axel

vinner man utöver kostnaden för standardkomponenter

också att man inte behöver något system för urkoppling

av felindikeringssystemet när axeln är lyft.

Motorfordon med två drivande axlar

Här görs den första drivaxeln medreglerad varvid den

bästa regleringen erhålls på den av drivaxlarna som

ger störst bidrag till stabiliteten.

§läEYê9§êE_@ê§_EEê_ê§lêE

Även här samregleras de två bakre axlarna varvid den

axel som p g a sin upphängning tenderar att låsas

först förses med hjulsensorer. I tveksamma fall sätts

dessa på den bakersta axeln.

Båääasâzêgaêä_msê_tss_§§lär

Dessa har ofta en styrbar bakersta axel. WABCO rekom-

menderar här att MIRøregleringen som normalt sätts

in på framaxeln här sätts på den bakersta axeln. De
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tvâ främsta samregleras då enligt IR'reglering på

den axel som är mest låsningsbenägen eller om de är

likvärdiga på den bakre axeln (mittaxeln) som ger

det största bidraget till stabiliteten.

Antilåssystem med ALS-styrenhet för en SLR reglerad

axel

På system av amerikansk och engelsk typ där varje

axel normalt regleras av ett komplett system enligt

select-low-princip (SLR) kan samma principer som i

det föregående tillämpas men det innebär en mindre

merkostnad att ha alla axlar SLR-reglerade än i fallet

WABCO och BOSCH.
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SYSTEMUPPBYGGNAD HOS FORDONSKOMBINATIONER

Under avsnitten 12 och 13 har egenskaperna hos olika

systemuppbyggnader redovisats för ett ensamt fordon.

När släpfordon tillkopplas gäller det att välja en upp-

byggnad som sammantaget ger den bästa lösningen.

Uffelmann (ref. 4.35) har utfört simuleringar avseende

bromsning i kurva med radien 200 m och friktionskoef-

ficienten 0,45 samt radien 140 m och friktionskoef-

ficienten 0,25 dels med dragbil och påhängsvagn dels

med lastbil och släpvagn. Han kom därvid fram till

följande.

För dragbil med påhängsvagn är ur stabilitetssynpunkt

SLR-reglering av påhängsvagnen att föredra då man i

detta fall inte får större bromskrafter på de kurv-

yttre hjulen. Det moment i girled som IR ger upphov

till vill vrida ut dragbilens bakaxel med viknings-

tendens som följd. IR ger å andra sidan kortare broms-

sträcka. Den ogynnsamma effekten av IR avtar med ökan-

de längd på påhängsvagnen.

För dragbil med påhängsvagn rekommenderas att dragbilen

har IR/IR, IR/SLR eller IR/KR medan påhängsvagnen bör

ha IR. Genomgående SLR ger visserligen bästa stabilitet

och styrförmåga men bromsförmågan blir otillfreds-

ställande vid kurvtagning med hög tyngdpunkt och därmed

stor lastöverflyttning till ytterhjulen. SLR på drag-

bilens framaxel kan ge stabilitetsproblem om man har

IR på de bakre axlarna i kombinationen. På underlag på
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osymmetrisk friktion (split friction) blir bromssträcke-

förlängningen med genomgående SLR ännu mera markant. På

detta underlag kan dOck IR på framaxeln ge svårbehärs-

kade styreffekter på tunga fordon. I praktiken före-

kommer därför inte IR-reglering på framaxeln utan an-

tingen MIR eller SLR. I det senare fallet dock även SLR

på övriga axlar (amerikanska och engelska system).

För lastbil med släpvagn kan man konstatera att släp-

vagnens framaxel är den mest kritiska och att den ten-

derar att glida utåt i kurvan. Med IR-reglering och

relativt kort dragstång ger det kurvyttre hjulets större

bromskraft ett för släpvagnsframaxeln stabiliserande

girmoment. På lastbilen blir effekten dock omvänd. Om

lastbilen är kraftigt understyrd kan detta vara gynn-

samt för styrförmågan. Uffelmann rekommenderar IR/IR,

IR/SLR eller IR/KR för lastbilen och IR/IR eller IR/SLR

för släpvagnen. Liksom för dragbilen ger SLR på last-

bilens framaxel en överstyrningstendens i kombination

med sämre bromsförmåga. På grund av sneddragningsprob-

lemen på Väg med osymmetrisk friktion används inte IR

för framaxeln på lastbilar. I praktiken förekommer MIR

eller SLR. I det sistnämnda fallet har samtliga axlar

SLR. WABCO utnyttjar MIR även på släpvagnens framaxel

medan BOSCH har IR på samtliga släpvagnsaxlar. Hittills

kända praktiska prov, bl a av VTI, tyder på att skillna-

derna i stabilitet och styrförmåga mellan här beskrivna

systemkonfigurationer maskeras av egenskaperna hos

olika fordon av systemens allmänna reglerförmåga. Den

av genomgående SLR betingade bromssträckeförlängningen

på vägbana med osymmetrisk friktion är dock av sådan

storleksordning att denna systemuppbyggnad inte bör an-

vändas på svenska vintervägar.
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BESKRIVNING AV OLIKA ANTILÅSSYSTEM

I detta avsnitt beskrivs ett antal antilåssystem som

är eller tills relativt nyligen varit kommersiellt

tillgängliga. Systemen är amerikanska, brittiska

och tyska. De amerikanska och engelska systemen ar-

betar samtliga med axelvis reglering av typ SLR

(Select Low Reglering). De tyska är mera komplexa

med reglering av typ IR eller MIR. De system som

behandlas är följande:

 

USA

1. AC

2. Bendix

3. Eaton

4. B F Goodrich

5. Kelsey Hayes

6. Wagner Electric

Storbritannien

7. Dunlop

8. Girling Skidchek och Skidchek GX

Tyska Förbundsrepubliken

 

9. Bosch

10. WABCO

För de flesta amerikanska system återges regler-

förlopp uppmätta av HSRI ( Highway Safety Research

Institute, USA) med ett stillastående fordon kOpplat

till en analog dator som genererar fordonsdynamik

och sensorsignaler. De syntetiska sensorsignalerna

matas in i den verkliga styrenheten och det verkliga

bromstrycket mäts. Dessa mätsignaler leds till

datorn varigenom ett återkOpplat system erhålls

VTI RAPPORT 257



15.

67

som möjliggör realistiska studier av antilåssystem-

karakteristika (ref. 5.17).

AC. Air Brake Wheel Lock Control

AC tillhör General Motors koncernen. Systemet är

uppbyggt för reglering av en axel enligt principen

SLR med en sensor per hjul, en styrenhet och en reg-

lerventil. Ett fordon förses med lika många system

som antalet axlar man önskar reglera. Två typer av

sensorer tillhandahålles. Den ena har en utvändigt

placerad enpolig stator arbetande mot en 60 polig

rotor som utgörs av den tandade innerkanten på

bromstrumman enligt figur 15.1.1. Den andra är av-

sedd för släpvagnar med rotor och stator inbyggda i

en sluten enhet som monteras i axeländen där den drivs

av navkapseln via en medbringare enligt figur 15.1.2.

§tyrenheten är elektronisk och sammanbyggd med regler-

yentilen som är uppbyggd av en normal reläventil, en

solenoidventil och en ventil för ändring av trycksteg-

ringshastigheten under antilåsreglering.(Figur 15.1.3)

Under normal bromsning är solenoidventilen opåverkad

och reläventilen styrs av manövertrycket. Vid lås-

ningstendens aktiveras solenoidventilen varvid för-

bindelsen till pedalventilen stängs och hjulcylindern

avluftas. När trycket åter ska höjas görs solenoiden

strömlös. Tryckhöjningshastigheten blir nu lägre än

normalt på grund av den speciella pneumatiskt styrda

strypventil som ingår i reglerventilen med syfte att

ge en mjukare reglering. Omställning till snabb tryck-

ökning sker_När föraren släpper bromspedalen kopplas

strypfunktionen ur så att snabb tryckökning kan er-

hållas vid nästa bromsansättning.
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Bendix

Bendix-systemet är uppbyggt för reglering av en axel

enligt principen SLR med en sensor per hjul, en styr-

enhet och en reglerventil. Ett fordon förses med lika

många system som antalet axlar man vill reglera.

Sensgrerna är av induktiv typ. Styrenheten är elektro-

nisk och reglerlogiken utnyttjar bl a en intern re-

ferenshastighet med vilken hjulhastigheterna jämförs.

_Begleryentilen_som visas schematiskt i figur 15.2.1

består av en reläventil som normalt styrs av manöver-

trycket från pedalventilen men vid antilåsreglering

påverkas av en solenoidventil som aktiveras vid tryck-

minskning och därför stänger förbindelsen till manöver-

trycket och samtidigt avluftar reläventilen och därmed

hjulcylindrarna. Vid tryckhöjning utmärks reglerför-

loppet av att det delas upp i två steg. Det första

steget ger snabb tryckhöjning och det andra en lång-

sammare. Den långsamma tryckhöjningen erhålles genom

en snabb pulsning av solenoidventilen (= 30 Hz) som

ger en sågtandsformad tryckhöjning. Typiska regler-

frekvenser ligger mellan 2 och 4 Hz. Systemet innehål-

ler inte någon pneumatisk logik. Ett typiskt regler-

förlopp visas i figur 15.2.2 ur information från

Bendix. I figur 15.2.3 visas av HSRI uppmätta regler-

förlOpp.

Eaton

Eaton-systemet är uppbyggt för reglering av en axel

enligt principen SLR med en sensor per hjul, en styr-

enhet och en reglerventil. Ett fordon förses med lika

många system som antalet axlar man vill reglera.

Sensgrerna finns i två utföranden. Det ena som primärt

används på motorfordon har en tvåpolig induktiv stator

och en 60-polig rotor enligt figur 15.3.1. Det andra
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är avsett:ñü:släpvagnar med ihålig axel. Såväl stator

som rotor har i detta fall 60 poler. Rotorn är infäst

i navkapseln. Montaget framgår av figur 15.3.2.

gtyrenheten är av elektronisk typ och logiken arbetar

med hjulretardation, hjulaccelerationoch intern re-

ferenshastighet. Enheten är sammanbyggd med regler-

ventilen enligt figur 15.3.3.

gegleryentilen är uppbyggd av en reläventil som för-

setts med en solenoidventil som i aktiverat tillstånd

ger trycksänkning samtidigt som förbindelsen med

manövertrycket stängs. Därutöver finns en pneumatisk

logik som efter en snabb första tryckökningsfas ger

en långsam fortsatt tryckökning (ca 1,8 bar/s) tills

låsningstendens åter inträffar. Av HSRI uppmätta

reglerförlopp visas i figur 15.3.4 och 15.3.5. Reg-

lerfrekvensen vid hög retardation ligger mellan 1,5

och 3,5 Hz.

En typisk tidsfördröjning mellan styrsignal till

solenoidventilen och begynnande trycksänkning är

30 millisekunder.

B F Goodrich

 

Företaget är tillverkare av bromsar till bl a entre-

prenadmaskiner, flygplan och lastbilar och är även

känt som däcktillverkare.

Goodrich-systemet är uppbyggt för reglering av en

axel enligt SLR-principen med en sensor per hjul, en

styrenhet och en reglerventil.

Sensorerna finns i två utföranden. Det ena, primärt

för motorfordon med en enpolig gaffelformad induktiv

stator och en 60-polig rotor enligt figur 15.4.1. Det
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andra utförandet, avsett för släpvagnar, monteras i

axeländen som en sluten enhet innehållande såväl rotor

som stator. Rotorn drivs via en medbringararm av nav-

kapseln. Sensorenheten visas i figur 15.4.2.

Styrenheten är av elektronisk typ, sammanbyggd med

reglerventilen. Styrlogiken utnyttjar hjulretardation

och -acceleration samt intern referenshastighet.(Figur

15.4.3).

Reglerventilen innehåller en reläventil samt två

solenoidventiler. Reläventilen är av tvåstegstyp med

en inre reglercylinder av kolvtyp och en yttre ring-

formad av membrantyp. I strömlöst tillståndpasserar

manövertrycket genom solenoidventilerna till respektive

cylinder varvid bromscylindertrycket motsvarar manöver-

trycket. Aktiveras den solenoidventil som leder till

den inre cylinderkolven stängs förbindelsen mellan

denna och manövertrycket samtidigt som cylindern för-

binds med atmosfärtryck. Man får då en trycksänkning

till 2/3 av manövertrycket. Om i stället enbart den

andra solenoidventilen aktiveras samtidigt erhålles

fullständig sänkning till atmosfärtryck. Genom detta

arrangemang kan såväl trycksänkning som tryckhöjning

ske i tre steg. Ventilfunktionen visas i figur 15.4.4

och reglerförlopp uppmätta av HSRI i figur 15.4.5.

Kelsey Hayes

Kelsey Hayes är USAs största leverantör av antilås-

system. Kelsey Hayes tillverkar två system; ett, typ

A, med reglerventil med enkel "till" och "från" funktion

och ett med reglerventil av relätyp med pneumatisk

logik, typ FPR.

Båda systemenär uppbyggda för reglering av en axel

enligt SLR-principen med en sensor per hjul, en styr-

enhet och en reglerventil.
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Fordonet förses med lika många system som antalet reg-

lerade axlar. geneereree har enpoliga statorer av

induktiv typ med rotorer med 60 eller 120 poler enligt

figur 15.5.1 som också visar inbyggnadsexempel. gtyr-

enheten är elektronisk. Kommandosignalerna till reg-

lerventilen baseras på hjulretardationer och accelera-

tioner samt jämförelser mellan hjulhastighet och en

intern referenshastighet.

Ett utmärkande drag i reglerlogiken är att trycksänk-

ningen vid den första reglercykeln sker endast ner

till en nivå av ca 1/3 av manövertrycket. Fullständigt

tryckfall tillåts efter en kort paus om vissa kri-

terier för ökning av hjulhastigheten uteblir. Enligt

mätningar av HSRI är tidsfördröjningen mellan komman-

dosignal och påbörjad trycksänkning ca 0,040 sekunder

vid de första reglercyklerna för att sedan minska

till 0,015 sek. Vid tryckhöjning är vidare motsva-

rande fördröjning ca 0,025 sekunder. Exempel på reg-

lercykler uppmätta av HSRI visas i figur 15.5.2.

I figur 15.5.1 visas dessutom exteriören av en över-

vakningsenhet gmnvid systemfel tänder en varnings-*

lampa och kopplar ur systemet på den aktuella axeln.

B§92§EY§BEÅÅ§B_Å_§Y§E§El§ZE_ê är utrustad med en
solenoid manövrerad pilotventil som i strömlöst till-

stånd stänger manöverledningen och förbinder hjul-

cylindern med atmosfärstryck. l_§y§tem;typ_§EB_inne-

håller_regleryeptilen en reläventil och en solenoid-

ventil som i strömlöst tillstånd släpper fram manö-

vertrycket till reläventilen och i aktiverat tillstånd

stänger förbindelsen mellan manövertryck och reläven-

til och samtidigt öppnar en passage till atmosfärs-

tryck som ger trycksänkning i hjulcylindern. FPR-ven-

tilen innehåller också en pneumatisk logik som under

reglering ger en snabb första tryckökning följd av en

långsammare slutfas (ca 3,5 bar/s).
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Wagner Electric

 

Wagner-systemet som i första hand fått användning på

släpvagnar är uppbyggt för reglering av en axel en-

ligt SLR-principen med en sensor per hjul, en styr-

enhet och en reglerventil.

Iyå_§en§9rtyper tillhandahålles. En för släpvagnar

med 60-polig induktiv stator fäst vid axeländen och

en 60-polig rotor fäst vid navkapseln samt en för

motorfordon med enpolig stator och 60-polig rotor. Den

senare är fäst vid bromstrummans insida. Sensorerna

visas i figur 15.6.1.

åtyrenheten är av elektronisk typ och utnyttjar hjul-

retardation-acceleration samt en intern referenshas-

tighet i styrlogiken. Reglerventilen är uppbyggd av

en reläventil och två solenoidmanövrerade ventiler.

Den ena stänger i aktiverat tillstånd förbindelsen

mellan manövertryck och reläventil samtidigt som

denna via en strypning förbinds med atmosfärtryck.

så att en långsam trycksänkning erhålles. Vid akti-

vering av den andra solenoiden åstadkommes en snabb

trycksänkning.

Figur 15.6.2 visar utseendet på styrenhet och regler-

ventil samt på en till systemet hörande felindike-

ringsenhet med säkringar och varningslampa. Figur

15.6.3 visar reglerförlOpp uppmätt av HSRI. Här märks

knappast den långsamma trycksänkningsfasen som när-

mast motsvarar konstanttryckhållningen i de tyska

antilåssystemen. Reglerfrekvensen ligger mellan 3

och 5 Hz och fördröjning mellan styrsignal och början

till trycksänkning är 20 - 50 millisekunder. Vid

tryckhöjning är motsvarande fördröjning ca 30 milli-

sekunder.
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Dunlop

Dunlop tillhör pionjärerna bland antilåssystemtill-

verkarna och är bl a känt för Maxaret-systemet för

flygplan.

Det Dunlopsystem för tryckluftbromsar som beskrivs här

är andra generationen för denna typ av bromsar.

Systemet är uppbyggt för reglering av en axel enligt

princip KR (Kardanaxelsensor) eller SLR med en sensor

per hjul, en styrenhet och en reglerventil.

Eardanagelsensorn har en enpolig stator och en 30-polig

rotor i form av entandad metallskiva. Hjulsensorerna

har en enpolig stator och en 75wpolig rotor.

åtyrenheten är elektronisk och styrlogiken arbetar med

hjulretardation, -acceleration och en intern referens-

hastighet.

geglerventilen som är försedd med en solenoidmanövrerad

pilotventil ger i strömlöst tillstånd fri passage för

manövertrycket till bromscylindernn I aktiverat 'till-

Stånd stängs cylinderns förbindelse med manövertrycket

och i stället öppnas en passage till atmosfärtryck

enligt figur 15.7.1. Exempel på reglerförlopp Visas

i figur 15.7.2.

Girling Skidchek och Skidchek GX

Girling har samverkat med Kelsey Hayes och de båda

systemen har stora likheter med Kelsey Hayes system A

resp FPR.

Girling-systemen är således båda uppbyggda för regle-
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ring av en axel enligt princip SLR med en sensor för

varje hjul, en styrenhet och en reglerventil. Sensorer-

na är identiska för SKIDCHEK och SKIDCHEK GX så när

som på rotorns polantal och består av en enpolig sta-

tor och en rotor med 120 poler för SKIDCHEK och 60

poler för SKIDCHEK GX. Utseende och montage framgår

av figur 15.8.1;

Styrenheterna är båda elektroniska och styrlogiken

arbetar med hjulretardation, -acceleration och en in-

tern referenshastighet men är inte identiskt lika. <

Reglerventileni.system SKIDCHEK visas i figur 15.8.2.

Ventilen som manövreras med pilotventiler av solenoid-

typ ger i det strömlösa normaltillståndet fri passage

för manövertrycket. I aktiverat tillstånd stängs manö-

vertrycket. I aktiverat tillstånd stängs manöverled_

ningen och bromscylindern förbinds med atmosfärluften;

Reglerventilen i SKIDCHEK GX-systemet är uppbyggd av

en reläventil, en solenoidventil och en s k pneumatisk

logik. Ventilen fungerar vanligen i strömlöst till-

stånd som en normal reläventil. I aktiverat tillstånd

erhålls en snabb trycksänkning.Vid omedelbart följande

strömlösa tillstånd under antilåsreglering stiger

trycket först snabbt för att sedan på grundav den

pneumatiska logiken komma in i en fas med långsam

tryckhöjning. Reglerförloppet illustreras av figur

15.8.3 och ventilfunktionen av figur 15.8.4 I-IV enligt

följande:

åssääjääsäsasaêäzfaisg_läs_§i92§_lå;ê;4;1)

Manöverluften kommer in vid (1) och passerar via mem-

branventilen (a) nertill.reläventilkolvens översida så

att denna rör sig nedåt och öppnar reläventilens (B)

matartrycksida (2) mot bromscylindern (3) så att brom-'

sen ansätts. Samtidigt fylls minneskammaren (4) via
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ventilen (c) och via strypningen i ventil A:s centrum

kammaren (5) ovanför ventil (a).

§Eêää_EEYEE§§EEQlEQ (se figur 15 8 4 II)

När elektronikenheten upptäcker begynnande låsning

aktiveras reglerventilens solenoidventil (d) så att

förbindelsen med inloppet till manöverluften stängs

och reläventilkolven förbinds med atmosfärstryck, var-

vid bromscylindern avluftas via öppningen (6).

åaâêä_âaâääzeias_zi§_ê§§_§§9m§9229 (se figur 15 8-4 III)

När elektroniken känner av att hjulet varvat upp till-

räckligt görs solenoidventilen strömlös, varvid manö-

verluften åter förbinds med reläventilkolven. Tryck-

differensen utjämnas dock inte omedelbart, varför

trycket i kammaren (5) för membranventilen (a) nedåt.

Ventil (a) fungerar i detta läge som en strypning som.

medger en snabb omställning av reläventilen till det

tryck uppnås som råder i minneskammaren. Trycket i'

minneskammaren är.beroende.dels av trycket när solen-.

oiden aktiverades dels av dennas aktiveringstid och

sjunker därför vid låg friktion.

Eåagêêm_ärzsäêzssr;29_2§§§E_ê&§_ärsm§§;29 (se figur

15.8-4-IV)

När trycket ovanför reläventilkolven balanserar minnes-

kammartrycket öppnas inlOppsventilen till minneskamma-

ren. Denna har stor volym i förhållande till volymen

ovanför reläventilkolven och strypningen vid ventil

(a) tillåter endast en långsam tryckstegring i den nu

tillgängliga volymen.
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N95§êl-§§295§ä252229_i§läEEQlQQ-êY-êEQE§E§§êl (se
figur 15.8.4.I)

När trycket i manöverledningen sänks till atmosfär-

tryck öppnas avluftningsventilen (e) varigenom kamma-

ren ovanför ventil (a) görs trycklös och därmed möj-

liggör en ny normal snabbansättning.

BOSCH

' BOSCH antilåssystem för tryckluftbromsade fordon har

utvecklats ur motsvarande system för fordon med hyd-

rauliskt bromssystem. På personbilar har detta mark-

nadsförts sedan 1978 av Mercedes och BMW- Systemet

kan också sägas vara en vidareutveckling av Teldix-

systemet. Teldix ingår numera i Boschkoncernen.

Likheterna mellan hydraul-och tryckluftsystemen gäller

den elektroniska styrlogiken.

BOSCH-systemet är i sitt grundutförande uppbyggt för

reglering av ett tvåaxlat fordon med individuell

reglering (IR) av samtliga bromsar. För motorfordon

används dock en modifierad IR benämnd IRM för fram-

hjulsbromsarna. Systemet består i huvudsak av fyra

sensorer, en styrenhet och två reglerventiler. För

treaxliga fordon av typ ledbuss finns en styrenhet

som reglerar ytterligare en IR-axel. I detta fall

tillkommer två sensorer och en reglerventil.

§§n§9rerna är uppbyggda av en enpolig induktiv stator

och en rotor bestående av en ring med 100 kuggar

(poler) enligt figur 15.9.l. Ett monteringsexempel

visas i figur 15.9.2.
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gtyrenheten vars utseende och uppbyggnad illustreras

av figur 15.9.3 är elektronisk och arbetar med digital

mikrodatorteknik.

Styrenheten är uppbyggd av fyra funktionsenheter.

l. Ingångsförstärkare för anpassning av sensorsignalerna

. Räkneenhet för beräkning av styrsignaler.2

3. Effektenhet för aktivering av reglerventiler.

4 övervakningsenhet för säkerhetsfunktioner i

systemet.

Ur sensorsignalerna beräknas hjulretardationer, hjul-

accelerationer, intern referenshastighet samt hjulslip

som via styrlogiken resulterar i styrsignaler till

reglerventilerna. Som nämnts i det föregående regleras

samtliga hjul individuellt utom framhjulen där man för

att reducera behovet av motstyrning på underlag med

osymmetrisk friktion infört en modifierad IR benämnd

IRM som till en början reglerar på likartat sätt som

SLR men successivt övergår i IR. På grund av regler-

ventilens konstruktion är regleringen även när den

benämns IR inte helt individuell för två hjul på en

axel.

Reglerventilen visas i figur 15.9.4 dels schematiskt

dels i två måttriktiga vyer. Ventilenheten innehåller

tre solenoidmanövrerade pilotventiler som påverkar var

sin membranventil 2.1, 2.2 och 2.3.

Under normal bromsning är solenoiderna strömlösa och

manövertrycket går obehindrat via membranventilerna

till bromscylindrarna.
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Solenoidventilen l.2 ger gemensamt för båda bromsarna,

trycksänkning-i strömförande och tryckökning i ström-

löst tillstånd. De två övriga påverkar förbindelsen

till var sin hjulbroms. I strömförande tillstånd

stängs förbindelsen så att trycket i bromscylindern

hålls konstant. Tryckökning i en bromscylinder sam-

tidigt med trycksänkning i en annan är därför inte

möjlig. Denna begränsning ger en besparing av en

solenoidventil jämfört med helt oberoende reglering.

Användning av en ventilenhet i stället för två får

också ses som ett led i strävan att hålla kostnaderna

nere; Nackdelen med en ventilenhet i stället för två

är att det speciellt vid framaxeln kan vara svårare

att hitta en för optimal ledningsdragning lämplig

placering.

Reglertekniskt är begränsningen i praktiken ingen

nackdel. Vid jämn friktion inträffar konstanthåll-

ningen av trycket i den minst låsningsbenägna bromsen

nära optimalt tryck och sneddragning vid ojämn frik-

tion inregleras mjukare. I figur 15.9.5 visas tryck-

förloppet för de två bromsarna på en axel vid regle-

ring.

IRM-regleringen illustreras i figur 15.9.6. Av dia-

grammet framgår att den successivt avtagande utjäm-

ningseffekten erhålles genom att man på högfriktions-

sidan inte utnyttjar möjligheten till tryckökning när

lågfriktionssidan konstanthåller trycket.
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WABCO

Systemet utvecklades ursprungligen i samarbete med

det ävenledes tyska företaget Teldix. Sedan detta

företag införlivats i Boschkoncernen har WABCO själva

fortsatt utvecklingsarbetet i nära samverkan med

Daimler Benz lastvagnssida. Systemet marknadsförs

sedan senhösten 1981 som extra utrustning på Daimler

Benz lastbilar och är sedan samma tid även tillgäng-

ligt för släpvagnsmontage på fordon med axlar från

tyska BPW.

WABCO-systemet är i sitt grundutförande uppbyggt för

ett tvåaxligt fordon med individuell reglering (IR)

på bakhjulen och en modifierad IR på framhjulen be-

nämnd MIR. Huvudkomponenterna utgörs av fyra sensorer,

en styrenhet samt fyra reglerventiler. Systemet finns

också som IR-system för en axel omfattande två sen-

sorer, en styrenhet och två reglerventiler.

Sensorerna har en enpolig induktiv cylindrisk stator

som monteras axiellt förskjutbar via en fjädrande

hylsa. Rotorn är utformad som en stålring med 100

kuggar (poler). Inbyggnadsexempel Visas i figur

l5.lO.l. Sensorerna är geometriskt lika BOSCH-syste-

mets och är sinsemellan utbytbara.

Styrenheten som är elektronisk arbetar med digital

teknik och reglerar fyra hjul i princip individuellt.

Två av hjulen, normalt framhjulen,regleras dock en-

ligt den s k MIR-principen som innebär att man för-

hindrar att en av osymmetrisk friktion betingad skill-

nad i bromsverkan mellan hjulen endast långsamt byggs

upp. Med hjälp av fyra mikrodatorer beräknas ur sensor-

signalerna referenshastighet, hjulslip, hjulretardation

och hjulacceleration. Med utgångspunkt från dessa

storheter styrs sedan reglerventilerna så att hjulen

så långt möjligt bromsas i det optimala slipområdet.
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Styrenhetens utseende och dimensioner framgår av

figur 15.10.2.

Beglegyentilen som visas i figur 15.lO.3 innehåller

två solenoidmanövrerade pilotventiler (4) och (5)

som styr två membranventiler (1) och (2) vilket med-

ger tre reglertillstånd, nämligen tryckhöjning,konstant-

hållning av trycket ochtrycksänkning. I strömlöst

tillstånd erhålls fri genomströmning till bromscylin-

dern 3 och utgör normaltillstånd vid bromsning men

också tryckhöjningsfas vid antilåsreglering. Vid lås-

ningstendens görs båda solenoiderna strömförande var-

vid manöverledningen spärras av ventil (1). och broms-

cylindern förbinds med atmosfärstryck via ventil (2).

För konstanthållning en; trycket aktiveras endast

solenoidventil (4) som styr spärrventilen (1). Genom

omväxlande tryckhöjning och konstanthållning kan den

effektiva tryckhöjningshastigheten ändras efter behov

och ger goda möjligheter för mjuk reglering med låg

luftförbrukning.

Exempel på reglerförlopp visas i figur 15.lO.4 som

demonstrerar skillnaderna mellan reglering av typ IR,

SLR och MIR vid bromsning på underlag med osymmetrisk

friktion. Till skillnad mot BOSCH genomförs med MIR

även trycksänkningar på högfriktionssidan men med en

viss tidsfördröjning i förhållande till lågfriktions-

sidan, varför tryckhöjningen blir långsammare.
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Figur 15.1.3 System AC. Styrenhet och reglerventil.
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Figur 15.8.1 System Girling Skidchek. Sensor.
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FELSÄKERHETSSYSTEM OCH FELSÖKNING VID ANTILÅSSYSTEM

Felsäkerhetssystem

 

Såväl de amerikanska bromsbestämmelserna FMVSS 121

som ECE reglemente 13 kräver att föraren får visuell

varning i förarhytten om elektriska fel uppstår på

antilåssystemet. De amerikanska bestämmelserna kräver

dock för släpfordon endast en visuell felindikering

på själva släpfordonet, som inte behöver kunna ses

från förarplatsen.

Vid fel på systemet gäller både i USA och ECE samma

regler för reserv- och restbromsverkan som vid andra

bromssystemfel samt att elektriska fel skall resultera

i att bromssystemet övergår till "traditionell"

funktion. SAE utfärdade 1979 rekommendationer avseende

minimikrav på felfunktionssignaler för antilåssystem

SAE J 12 30 3.31).

för nedsatt men acceptabel funktion och signal för fel

(ref. Här skiljer man på signaler

som resulterar i oacceptabla fordonsegenskaper. Om

färg ingår i felsignalen skall den vara orange i det

förstnämnda och röd i det sistnämnda fallet. Både ljus

och ljud är godkända signaltyper men SAE lämnar i

princip fritt val genom att tala om "lämpliga" anord-

ningar. Visuell indikation är dock minimikrav för

signalering av oacceptabel felfunktion. På motorfordon

skall signalerna Vid fel vara kontinuerligt tillslagna

så länge fordonets elsystem är intakt och tillslaget.

SAE:s regler täcker FMVSS 121 bestämmelserna.

Antilåssystemen har därför elektroniska övervaknings-

system som kontrollerar

- Spänningsnivåer

- Avbrott och kortslutning i sensorer

- Signalnivå hos sensorerna
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- Avbrott eller kortslutning i reglerventilernas

solenoider

- Styrlogikens funktion

Varningslampans funktion kontrolleras normalt genom

att den tänds vid varje tillslag av systemspänningen

och slocknar först när kontrollförlOppet genomförts.

För detta krävs ibland att fordonet sätts i rörelse.

Om fel uppstår kopplas hela eller delar av systemet

ur varvid normal bromsfunktion erhålles. Det sätt på

vilket detta görs varierar mellan olika system. Ett

problem i detta sammanhang är att en snabb övergång

till "normalbroms" under pågående bromsning kan inne-

bära en större fara än partiellt bromsbortfall.

Kraftig snedvridning vid ojämn friktion (split friction),

förlust av styrförmåga eller stabilitet p g a hjullås-

ning är exempel på sådana effekter, som, när de upp-

träder oväntat, är speciellt farliga. Avvägningen

mellan kraven på stabilitet, styrförmåga och bromsför-

måga vid systemfel är många gånger svår och såväl

rekommendationer som regler saknas i princip fortfaran-

de. Som minimigräns för bromsverkan finns dock kravet

på reservbroms- och restbromsverkan.

Inom ECE pågår för närvarande (1983) diskussion om

införande av krav på en s k informationslampa med

orange färg på dragfordon som när den är tänd anger

att en släpvagn utan antilåssystem är tillkopplad.

Vidare diskuteras huruvida systemfel på släpvagn skall

indikeras i dragfordonets hytt eller om det räcker med

signaler på släpvagnen som kan observeras via back-

spegeln.

Felsökning

 

För att lokalisera ett systemfel krävs en systematisk
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genomgång av funktionen hos de olika systemkomponen-

terna. För att förenkla denna procedur har systemtill-

verkarna tagit fram kontrollinstrument av varierande

komplexitet, avpassade för det egna systemet. I princip

är det fråga om elektriska universalinstrument med

en kopplingshandske. Instrumentet anslutes till systemet

i stället för styrenheten. Den sistnämnda kontrolleras

således inte med utrustningen utan endast kablage

magnetventiler och sensorer. Som exempel kan nämnas

WABCO:s och Bosch:s provprogram som omfattar mätning

av strömgenomgång, resistans och spänningsnivåer samt

funktion hos varnings-cxüiinformationslampor. För

kontroll av sensorer och ventilfunktion krävs att

hjulen bringas att rotera och att från- och tillslag

av bromsarna kan kontrolleras t.ex. på rullbroms-

provare eller med manometer.
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DRIFTSÄKERHET HOS ANTILÅSSYSTEM

Problemen kan grovt indelas i

1. Elektromagnetiska störningar

2. Störningar orsakade av mekaniska vibrationer
i hjulhastighetsgivarna

3. Temperaturbetingade skador
(överhettning, dimensionsändringsbrott)

Fuktbetingade skador

5. Mekaniskt betingade fel

Otillräcklig service och serviceutbildning

Elektromagnetiska störningar

 

När antilåssystem för tunga fordon började marknads-

föras i USA i mitten av 1970- talet uppträdde funktions-

fel som tillskrevs elektromagnetiska störningar. Med

anledning avckxuäahändelser, men också på grund av den

tilltagande mängden elektronik i fordon, har sedan

dess såväl provningsteknik som avstörningsteknik ut-

vecklats och klagomål på nu marknadsförda system är

inte kända.

Aumann, Kindermann och Laggan har redovisat General

Motors överväganden rörande EMC- provning (EMC =

Electro Magnetic gompability)(SAE Paper 780 855, 1978).

Man kommer där fram till att vissa provkan utföras i

enkla anläggningar utan speciell skärmning. Störningar-

na karakteriseras här av att det magnetiska (H) fältet

dominerar och att den elektriska fältstyrkan (E-fältet)

är liten. Frekvensområdet för denna typ av prov ligger

mellan 30 Hz och 30 kHz. Okänslighet mot störningar

från E- fält provas i dyrbara skärmade anläggningar av

typ elektromagnetiskt ekofria rum, stora nog för prov-

ning av kompletta fordon. En typisk sådan anläggning

(anechoic chamber) kostade 1978 tre miljoner dOllar-

Den elektriska fältstyrkan uppgår här till 200 volt/m
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och frekvensområdet är 10 kHz till 12.4 Gigaherz.

Rumsvolymen anges till 800 m3 En mindre anläggning på

300 m3 anges kosta 1 miljon dollar.

SAE:s kommitté för elektroniska system har utarbetat

en informationsrapport avseende en kommande SAE-

standard för provning av elektromagnetisk störnings-

känslighet hos utrustning med dimensioner upp till

3m x 6m x 18m, dvs även kompletta fordonskombinationer

upp till 18 m, med hjälp av en stor s k TEM- cell

(gransverse Electromagnetic Mode cell)(SAE J 1407 Aug 82)

dvs i princip samma typ av skärmade rum som nämnts i

det föregående. Exempel på en sådan TEM- cell, hämtat

ur rapporten (ref. 3.32) visas i figur 17.1. Frekvens-

området anges till 10 kHz - 20 MHz. Dessa amerikanska

anläggningar är således mycket dyra. I England experi-

menterar antilåssystemtillverkare med mycket mindre

TEM- celler med dimensioner på cirka 1m x 1m x 3m

för provning av komponenter till antilåssystem. Ur

kostnadssynpunkt är det lilla formatet naturligtvis

gynnsammare. Frågan om enbart komponentprov räcker

är dock fortfarande obesvarad.

Störningar orsakade av mekaniska vibrationer
i hjulhastighetsgiVarna

De störningar som rapporterats har berott på att

statorn varit för elastiskt infäst. Statorn har då

kunnat vibrera med en amplitud som gett falska signa-

ler. Risken för denna typ av fel är störst när ett nytt

system introduceras på ett stort antal axelutform-

ningar, som av tids- och ekonomiskäl inte utprovats

tillräckligt, eller tillverkaren är ny i branschen.

Temperaturbetingade skador

Denna typ av skador kan uppstå om tillverkaren inte
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Figur 17.1 Exempel på stor TEM- oell för provning
' av fordon i elektromagnetiska fält
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förutsett vilka temperaturmiljöer systemet måste klara.

Exempel på fel är elektroniska styrenheter inbakade i

plast där temperaturbetingade dimensionsändringar fört

till brott i interna ledare samt hjulsensorer som vid*

extrema bromsbetingelser blivit överhettade. Skadan

kan primärt gälla fuktisoleringen varefter fukt med

tiden förstör sensorn.

Fuktbetingade skador

Denna typ av skador drabbar i första hand kontaktdon.

Man strävar därför efter att minimera antalet skarv-

ställen. Funktionsstörningar på grund av fukt och

korrosion i kontaktdon torde höra till de vanligaste

felen. Tekniken för tätning av skarvdon har emellertid

ständigt förbättrats och situationen i nuläget (1983)

bedöms som god för etablerade antilåssystem. Speciella

kontaktdon mellan dragbil och släpfordon har tagits

fram för antilåssystem. Vissa länder, bl a Stor-

britannien och USA, har dock sedan länge utnyttjat

standardkontakter för belysning, som i Sverige och

Tyska Förbundsrepubliken anses ha otillräcklig

kvalitet.

Mekaniskt betingade fel

Exempel på denna kategori är störningar i hjulhastig-

hetssignalerna på grund av för stora lagerspel, ut-

mattningsbrott i sensorhållare eller kablage, igen-

sättning av reglerventiler med damm eller is på grund

av otillräcklig självrensningseffekt, deformationer

av hjulsensordetaljer i samband med montering eller

demolering av kromsar och hjullager, avslitna eller

avnötta kablar m.m.

Indirekt kan brott av utmattningstyp uppstå i hjul-

upphängningsdetaljer om dessa inte är dimensionerade
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för de ökade påkänningar som det pulserande broms-

momentet under reglering innebär. Problem av denna

typ är kända från tidiga generationer av antilås-

system och då främst i samband med utvecklingsarbete.

Otillräcklig service och serviceutbildning

 

Dagens antilåssystem är i princip underhållsfria.

I samband med översyn av bromsar och hjulupphängning

kan servicepersonal som inte är utbildad för antilås-

systemservice emellertid rubba eller på annat sätt av

misstag göra åverkan på installationen. Risken för

denna typ av fel är störst innan systemen hunnit bli

vanliga på marknaden. Systemkonstruktörerna försöker

förebygga servicebetingade fel, dels genom att göra

enkla och robusta konstruktioner, dels genom att

bygga in dem så att de inte behöver demonteras vid

ofta återkommande servicearbeten, och helst endast

när systemet självt skall åtgärdas.
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FORDRINGAR PÅ ANTILÅSSYSTEM ENLIGT ECE-REGLEMENTE 13

FÖR BROMSAR ANNEX 13.

Allmänt

FN organisationen ECE (Economic Commission of EurOpe)

har utarbetat internationella bromsbestämmelser,

ECE Reglemente l3,som i princip är identiska med

EG:s bromsbestämmelser. Ett undantag utgör dock ECE-

bestämmelsernas föreskrifter om antilåssystem som ännu

inte antagits av EG. Det finns dock anledning att för-

vänta att så sker då flera medlemsstater bl a Stor-

britannien, Italien och Holland redan tillämpar

ECE R 13 parallellt med EG-bestämmelserna. Sverige

har ännu inte antagit ECE R 13 men arbetar på att an-

passa de svenska bestämmelSerna så att avvikelserna

blir minsta möjliga och i förekommande fall betingade

av speciella svenska förhållanden. ECE- föreskrif-

terna för antilåssystem kan således förväntas bli

antagna av Sverige och är därför av speciellt intresse.

I det följande redovisas och kommenteras innehållet

i ECE R 13 Annex 13. En komplett översättning av före-

skrifterna ges i Bilaga 1.

Antilåssystem alternativ till lastkännande ventiler

En väsentlig paragraf i Annex 13 är den som säger

att fordon utrustade med antilåssystem endast behöver

uppfylla bestämmelserna i reglementets Annex 10 i

lastat tillstånd. Annex 10 innehåller föreskrifter

om bromskraftfördelning mellan axlar,och samband

mellan manövertryck och retardation vid olika belast-

ningstillstånd som ofta innebär krav på lastkännande

reglerventiler. Begränsningen till lastat tillstånd

innebär att fordon med ALS-system inte behöver

utrustas med lastkännande reglerventiler.
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Antilåssystem föreskrivs inte som obligatorisk utrust-

ning och syftet med lättnaden ärend:uppmuntra använd-

ningen av sådana system. För och nackdelar i detta

sammanhang diskuteras i kapitel 4 - 6.

Definition av antilåssystem

Som antilåssystemi.IKEksbemärkelse betraktas endast

sådana system, som reglerar minst 2 hjul självständigt

på olika sidor om fordonet. Dit hör således indivi-

duell reglering på 4 hjul, reglering av två hjul

individuellt och två med kardanaxel Sensor och system

med två diagonalt reglerade hjul eller reglering av

båda bakhjulen om normalt ställda stabilitetskrav är

uppfyllda. Reglering av medstyrande och lyftbara

axlar anses inte nödvändigt.

Felsäkerhetsföreskrifter

 

Avbrott i strömförsörjningen till ALS och/eller i de

elektriska ledningarna utanför elektroniken måste

signaleras till föraren genom en Optisk varnings-

signal. Har således en sensor- eller ventilkabel

gått av måste förarenvarnas.

Kontrollampans funktion måste lätt kunna kontrolleras

av föraren. Varningsanordningarna måste kunna provas

med verkstadsutrustning.

Funktionsbortfall hos ett antilåssystem betraktas som

vilket som helst annat fel i färdbromssystemet. Detta

innebär således att den föreskrivna restbromsverkan

och åtminstone den föreskrivna reservbromsverkan

uppnås. Antilåssystemets funktion får inte påverkas

ogynnsamt av magnetiska kraftfält.
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Gränshastighet och reglerdynamik

De antilåssystemreglerade hjulen får så länge hastig-

heten inte sjunkit under 15 km/h inte låsas vid plöts-

liga fullbromsningar från låga (V= 40 km/h) och höga

(V= 0.8-Vmax á 120 km) utgångshastigheter bortsett

från korta moment som inte inverkar på stabiliteten.

Uppfyllandet av dessa fordringar provas för släp-

vagnar på en vägbana med hög friktion och för motor-

fordon dessutom på en vägbana med låg friktion (högst

0.3 - 0.4) Kravet på en högsta undre gräns för regle-

ring är väsentligt. Den satta gränsen fungerar bra på

underlag med friktion 0.3 och däröver. På is med

friktion under 0.2 är den otillfredsställande hög.

Ett hastighetsvärde på 5 km/h är önskvärt för att

fordonet inte skall hinna rotera för mycket.

Vidare ställs fordringar på reglerdynamiken på så sätt

att hjulen inte får låsas annat än momentant när man

under reglerad bromsning passerar från ett högfrik-

tionsunderlag till ett lågfriktionsunderlag. Man talar

här om "friktionssprång" som kan uppträda när man

från torrasfalt kommer in på en isbelagd vägbana.

För att uppfylla detta krav måste systemet reagera

snabbt med trycksänkning.

Friktionsutnyttjande

 

ALS-system skall som namnet antyder hindra den hjul-

låsning som blir följden av för kraftig bromsansätt-

ning. Om man inte ställer krav på bromsverkan är

mycket svaga bromsar också en form av ALS. För att

förebygga sådana lösningar ställerman krav på att

en viss del av friktionen utnyttjas.

Den normala tillgängliga friktionen mäts på det aktu-
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ella provfordonet i direkt anslutning till provningen

av ALS-systemet genom bromsning med endast en axel och

fastställs genom retardationsmätning med successivt

ökat bromstryck. Uppmätt maximal retardation omräknas

sedan till en friktionskoefficient eller retardation

med alla axlar bromsade. Denna retardation jämförs

sedan med den som erhålles vid ALS-bromsning. Retar-

dationen med ALS får inte vara mindre än 75 % av

maximalretardationen.

För motorfordon provas effektiviteten dels på en bana

med hög friktion cirka 0,8 (motsvarande torr väg)

dels på en bana med lågt friktionsvärde på högst

0,3. Tills vidare tillåts dock upp till 0,4.

För släpvagnar provas friktionsutnyttjandet enbart på

väg med god friktion varvid endast en axel i taget

bromsas. Fordonet provas bara i olastat tillstånd.

Om fordonet är utrustat med lastkännande ventiler

kan det bli nödvändigt att k0ppla ur dem för att få

tillräcklig bromsverkan för att ALS-regleringen skall

komma igång.

På underlag med låg friktion har det vidare visat sig

svårt att få exakta maximalfriktionsvärden. Vidare är

provmetoden för motorfordon endast anassad för två-

axliga fordon med reglering av en eller två axlar

således inte för 3-axliga fordon eller sådana med

ALS enbart på två diagonalt placerade hjul. För dessa

fall måste förfarandet kompletteras.

Energiförbrukning

 

Genom den upprepade sänkningen och höjningen av broms-

trycket vid en reglerad bromsning förbrukas mer

energi (tryckluft) än vid en bromsning med endast en

ansättning. Det finns därför anledning att prova om
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energiförrådsbehållarna hos fordonet räcker till.

Reglementet kräver i princip att föreskriven reserv-

bromsverkan för lastat fordon skall uppnås vid en

femte ansättning av färdbromsen efter en reglerad

bromsning från maximal hastighet på underlag med låg

friktion och därpå omedelbart utförda 4 fulla broms-

ansättningar. Provningen utförs i princip lika för

motorfordon och släpvagnar.

Fig. 18.1 illustrerar provningsmetoden. För motor-

fordon krävs en reglerad bromstid på t = -y-gâå-

där V max är den konstruktiva maximihastigheten i

km/h, dock högst 160 km/h. Tiden motsvarar en medel-

retardation av knappt 2 m/s2. För släpvagn gäller

en fast tid 15 sek. De antilåssystemförsedda hleen

skall vara under reglering under hela inbromsningen.

Trycket i förrådsbehållaren efter inbromsningen

bildar starttryck för fyra fulla bromsansättningar.

Vid en femte ansättning skall föreskriven reservbroms-

verkan för lastat fordon uppnås.

Om tiden t inte kan nås under en inbromsning tillåts

flera upprepade inbromsningar dock maximalt 4 stycken,

varvid begynnelsehastigheten måste överstiga 50 km/h.

Vid ett sådant provförfarande får man kompensera

energiförbrukningen vid ansättningen av de extra in-

bromsningarna.

Vid prov med släpvagn måste energitillförseln till

släpets tryckbehållare vara spärrad under hela provet

För lastbilar tillåts däremot energitillförsel under

inbromsningstiden. Under påföljande bromsansättningar

måste den dock vara avstängd.

Det beskrivna provförfarandet ställer ganska höga krav

på energisparande reglerteknik hos antilâssystemet eller

om man så vill på tryckbehållarens storlek.
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19. FMVSS 121 - AMERIKANSKA BROMSBESTÄMMELSER FÖR

TRYCKLUFTSBROMSAR

Dessa bromsbestämmelser var när de först trädde i

kraft så utformade att fordonstillverkarna i USA för

att säkert kunna uppfylla kraven monterade antilås-

system på alla fordon som berördes av bestämmelserna.

I dessa föreskrevs nämligen att hjullåsning inte

fick förekomma vid hastigheter över 16 km/h annat än

kortvarig sådan som kan förekomma vid reglering med

antilåssystem under förekommande bromSprov.

Samtliga bromsprov utfördes på rak bana dels på Väg-

bana med hög friktion (11: 0,75 för låst hjul vid

64 km/h enl ASTM) dels på vägbana med låg friktion

(11: 0,30 enl ASTM). På högfriktionsbanan användes

utgångshastigheterna 32 km/h och 97 km/h medan man

på lågfriktionsbanan enbart använde utgångshastig-

heten 32 km/h. Proven utfördes dels vid totalvikt

dels vid tjänstevikt. Kraven omfattar utöver frånvaro

av hjullåsning, en Viss bromssträcka samt att for-

donet håller sig inom en korridor med 3,7 m (12') bredd.

Föraren får använda broms och styrning efter bästa

förmåga vid prov med motorfordon.

Vid provning av släpfordon föreskrivs bromsning vid

ett manövertryck på 6 bar (90 psi). Någon bromssträcka

erfordras inte vid dessa prov utan endast att for-

donet håller sig inom 3.7 m vägbanebredd utan okon-

trollerad hjullåsning. Bromsprestanda kontrolleras

via dynamometerprov med enbart hjulaxlarna.

FMVSS l2l specificerar att bromsarna skall köras in

innan prestandaproven körs. Denna inkörning omfattar

med 1,6 km

mellanrum och specificerade hastighetsintervall och

500 inbromsningar med retardationen 3 m/s2
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bromstemperatur.

Sedan några år har kravet avseende hjullåsning och

därmed antilåssystem upphävts genom domstolsutslag

med anledning av klagomål från industri- och åkeri-

branschen i USA på bristfällig funktionssäkerhet hos

vissa system. Användningen av antilåssystem minskade

i och med denna ändring drastiskt.
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20. SAE REKOMMENDERAD METOD SAE J 46 JUN 80

FÖR PROVNING AV ANTILÃSSYSTEM

Den amerikanska bilingenjörsföreningen SAE ( Society

of Automotive Engineers) kun: utarbetat en metod för

proVning av antilåssystem. SAE J 46 som återges i

fullständig Översättning i bilaga 2.

Denna provmetod som täcker samtliga fordonskategorier

omfattar följande delprov:

- Rak bromsning på bana med jämn friktion

a) Mycket låg friktion (is)

b) Låg friktion (våt slät asfalt)

c) Medelhög friktion (våt asfalt, våt betong)

d) "Special friktion"(löst grus)

e) Hög friktion (torr asfalt, torr betong)

- Rak bromsning på bana med osymmetrisk.friktion

(split frictiom. Förhållandet mellan friktions-

talen på hög- och lågfriktionssidan skall vara

minst 2. (Friktionen för ena sidans hjul skall

vara minst dubbelt så hög som för den andra sidans

hjul)

- Rak bromsning pålwuuimed plötslig friktionsändring

(friktionssprång) övergång från hög till låg

friktion och omvänt.

- Körfältsväxling under bromsning

Provmetoden innefattar föreskrifter för inslitning

av bromsarna om dessa är nya eller ger resultat med

dålig repeterbarhet.
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I provbetingelserna ingår

- Begynnelsetemperatur vid bromsning 66 - 930C

mätt i beläggen med specificerad metod.

- Två till fyra repetitioner av varje betingelse

Provhastigheterna varierar från 32 km/h på underlag

med mycket låg friktion till 97 km/h på hög friktion.

Övriga förekommande begynnelsehastigheter är 48 och

64 km/h.

Proven med osymmetrisk friktion görs vid två hastig-

heter (32 och 64 km/h).

Proven utförs vid tjänstevikt och totalvikt dels med

antilåssystemet inkOpplat dels med systemet urkopplat,

d v 5 normal broms. Vid körfältsväxlingsprovet bromsas

dock endast med antilåssystem.

Resultaten mäts i form av bromssträcka, sidavvikelse

hos fordonets fram- och bakparti, samt girvinkel

vid stOpp. Fordonet skall dessutom hålla sig inom

konmarkerade banbegränsningar. Föraren får göra styr-

korrektioner. Vid bromsning med antilåssystem görs

full bromsansättning snabbast möjligt. För bromsning

med normalt system föreligger risk för hjullåsning,

men anvisningar om att sådana skall undvikas genom

anpassning av manövertrycket saknas.

Resultaten med normalt system utgör effektivitets-

referens. För körfältsväxlingsprovet utgör förhåll-

andet mellan maximal ingångshastighet ned och utan

bromsning ett styrbarhetsmått.
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21. NHTSA PROVMETOD VID JÄMFÖRANDE PROV MELLAN TUNGA

FORDON MED OCH UTAN ALS

Provmetoden har utarbetats av det amerikanska trafik-

säkerhetsverkets forskningslaboratorium National

Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) Safety

Research Laboratory för att utvärdera effekterna av

bromsbestämmelserna FMvss 121 i form av säkrare

bromsprestanda jämfört med bromssystem av tidigare

utförande.

Provmetoden omfattar åtta delprov, se även fig 26.1.

1. Rak bromsning version 1 på vägbana med låg frik-

tion (SN 20 ASTM). Utgångshastighet 48 km/h

(30 mph).

2. Rak bromsning version 2 på vägbana med medelhög

friktion (SN 60 ASTM). Utgångshastighet 97 km/h

(60 mph). '

3. Rak bromsning version 3 på vägbana med osymmetrisk

friktion. Friktionskoefficienten är låg (SN 20 ASTM)

på vänster körfältshalva och medelhög (SN 60 ASTM)

höger körfältshalva.m
o

P

4. Rak bromsning som övergår i kurvbromsning med

kurvradie 91,5 m (300') på vägbana med låg frik-

tion (SN 20 ASTM). Utgångshastighet 56 km/h
(35 mph).

5. Bromsning i kurva med 91,5 m radie på vägbana med

medellåg friktion (SN 40 ASTM). Utgångshastighet

48 km/h (30 mph).

6. Körfältsväxlingsprov version 1 på vägbana med låg

friktion (SN 20 ASTM). Utgångshastighet 48 km/h

(30 mph).Bromsning-12,2 mixumn1ingångskorridorens

slut.30,5 menüxnrdenna punkt börjar utgångskorri-
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doren. Korridorerna är 3,7 m breda med sidför-

skjutning på 3,7 m.

7. Körfältsväxlingsprov version 2 på medelhög

friktion (SN 60 ASTM) med utgångshastighet 88 km/h

(55 mph). Bromsning påbörjas 18,3 m innan ingångs-

korridorens slut. 36,6 m efter denna punkt börjar

utgångskorridoren. Korridorbredden är 3,7 m för

båda. Sidförskjutningen är 3,7 m.

8. Körfältsväxlingsprov version 3 på medelhög frik-

tion (SN 60 ASTM) med utgångshastighet 72 km/h

(45 mph). Bromsning påbörjas 9:1 m före ingångs*

korridorens slut. 18,3 m efter denna punkt börjar

utgångskorridoren. Båda korridorerna är 3,7 m

breda och sidförskjutningen är lika stor.

Vid samtliga prov fick föraren styra fordonet efter

bästa förmåga med bromsarna fullt ansatta.

SN 20 ASTM innebär ett friktionstal på 0.2 med låst

specialdäck vid 64 km/h enligt en av den amerikanska

standardiseringsorganisationen ASTM specificerad

metod.
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Referens: Air Braked Vehicle Performance

FMVSS No 121 Braking Systems Versus

Pre-FMVSS No 121 Braking Systems

Stability Augmentation Devices

NHTSA Technical Report Dot HS - 801 967

August 1976
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FÖRSLAG TILL PROVMETOD AVSEENDE BROMSNING I KURVA UT-

ARBETAD AV ISO/TC22/SC9

Den internationella standardiseringsorganisationen ISO

har en teknisk kommitté TC 22 som ägnar sig åt stan-

dardiseringsfrågor på vägfordonsområdet. En under-

kommittê till denna, SC9, behandlar standardisering

av vägfordöns köregenskaper. En av dessa avser

bromsning i kurva. Metoden är inte speciellt framtagen

för provning av antilåssystem men är även tillämpbar

för bilar utrustade med sådana. Metoden har vidare i

ett första skede utprovats för personbilar på hög-

friktionsunderlag. Den kan dock lätt anpassas för

tunga fordon och lågfriktionsunderlag.

Provet utföres vid körning i en kurvbana med konstant

radie som alternativt kan vara 40-50 m eller 100 m.

Fordonet körs innan bromsningens början med en konstant

hastighet som ger en sidacceleration på 5 m/szkÅäl0%

10%
2

vid 100 m radie (72 km/h). Provet förutsätter en bana=
l
+

.1
1+

(51-57 km/h) vid de mindre radierna och 4 m/s

med hög friktionskoefficient. När fordonet uppnått,

fortfarighetstillstånd ansätts bromsen snabbt till

ett förutbestämt tryck som bibehålles tills fordonet

stannat. Ratten hålls stilla i det läge den hade vid

bromsningens början..Flera bromsningar görs med stegvis

ökat tryck tills hjullåsning erhålles.

Vid proven mäts i första hand följande storheter

1. Rattvinkel

2. Bromstryck i frambromskrets eller bromspedalkraft
eller bromspedalväg

3. Sidacceleration

4. Longitudinell retardation

5. Färdhastighet

6. Girhastighet
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Önskvärt är att bl a även följande storheter mäts

7. Bromssträcka

8. Avdriftsvinkel

9. Sidavvikelse från kurvbanan

Värderingskriterierna, som gäller stabilitet och styr-

förmåga vid olika grader av inbromsning är följande:

- Förhållande mellan maximivärde och initialvärde för

- girhastighet

- sidaoceleration

- avdriftsvinkel

- Maximivärdet på differensen mellan uppmätt och teore-

tiskt referensvärde för girhastigheter.

- Förhållandet mellan medelvärdena för uppmätt gir-

hastighet och teoretisk referensgirhaStighet.

- Förhållande mellan värde vid tiden tn efter broms-

ansättning och initialvärde för

- girhastighet

- sidaoceleration

.- Värdet på avdriftsvinkeln vid tiden tn.

- Skillnaden mellan girvinkeln vid tiden tn och en

teoretisk referensgirvinkel.

- Sidavvikelsen hos fordonets tyngpunkt radiellt rela-

tivt ursprunglig cirkelbana.

Styrbarhet föreslås mätt som:

- Den retardation vid vilken sidaccelerationen vid

en viss tidpunkt blir noll eller
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- den retardation vid vilken sidaccelerationen vid en

Viss tidpunkt när ett referensvärde beräknat ur

hastigheten vid tidpunkten och idealradien.
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METOD FÖR PROVNING AV ANTILÅSSYSTEM-FÖRESLAGEN AV

SVERIGE INOM ESV-PROGRAMMET

ESV är förkortning av "Experimental Safety Vehicle".

ESV-programmet drivs av USA med omfattande interna-

tionellt deltagande från såväl industri som myndig-

heter, i syfte att få fram säkrare bilkonstruktioner.

Inom ramen för detta program genomförde Sverige,

främst representerat av SAAB och VOLVO, ett forsk-

ningsprogram "Steerability During Emergency Braking"

(Styrbarhet under nödbromsning). Detta omfattande

provning av antilåssystem för personbilar som bl a

resulterade i ett förslag till provmetod som redo-

visas i det följande.

Provmetoden omfattar följande delprov:

- Bromsning med samtidig full bromsansättning och

vridning av ratten mot ett stopp till en vinkel

som ger minsta möjliga kurvradie vid frirullning.

- Rak bromsning med låsta hjul vars resultat används

som referens.

Provningen utföres under följande betingelser:

- Tjänstevikt och totalvikt

- Lågfriktionsbana Imai utgångshastighet 50 km/h

(Dubbade vinterdäck på is med friktionstal 30,2)

- Högfriktionsbana med utgångshastighet 90 km/h

(Torr asfaltbetong)

Varje prov körs fyra gånger. Samtliga kuerrov skall

ge resultat inom specificerade gränser. Medelvärdet

av proven med låsta hjul användes som referensvärde.
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Frirullningsprov vid minimiradie skall göras i direkt

anslutning till bromsproven för att kontrollera

fordonets stabilitet eftersom vägbanefriktionen kan

ändra sig.

Följande mätutrustning erfordras:

1. Ett motviktsbalanserat femte hjul för mätning av:

Hastigheten vid bromsansättning (V0)

Bromssträcka (S)

Maximal avdriftsvinkel för fordonetBmax

2. Måttband

3. Färgspruta för bestämning av minimiradie vid

frirullning

Vid bromsprovet i kurva körs fordonet längs en marke-

rad rak linje och bromsning och styrning påbörjas när

rätt hastighet uppnåtts. Efter det fordonet stannat

noteras följande information:

Hastigheten vid bromsansättning V6

Bromssträckan S

MaXimal avdriftSV1nkelE3max

Sidavvikelsen hos fordonets tyngdpunkt

(mätt vinkelrätt från den markerade raka linjen)

Vid bromsning rakt fram med låsta hjul registreras

följande information från femte hjulet:

- Hastigheten vid bromsansättningen = vb

- Bromssträckan = S
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De prestandakriterier som används är

- Stabilitet, som mäts i form av avdriftsvinkel hos
 

balanserat femte hjul monterat baktill på fordonet.

MaximivärdetBmax får inte överstiga 200.

- Styrbarhet, som mäts i form av kvoten 5 där

(se fig 23.1)

 

y = Sidavvikelsen för fordonets tyngdpunkt vinkel-

rätt från fordonets bana innan bromsningen

s = Bromssträckan längs kurvbanan

- Bromsförmåga, som mäts i form av

 

 

 

kvoten Erkurva
ä låsta hjul

;- k _ I l

a urva - 2 S Vld kurvbromsning

__ TVTOZ

a låsta hjul = 2 S vid bromsning med låsta hjul

Förslag till gränser är för styrbarhet minst 0,15 och

för bromsförmåga minst 0,7 vid styrbarhet 0,4 och

minst 0.95 vid styrbarhet 0,15 (se även fig 23.24
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FÖRSLAG TILL KONTROLLMETOD (ESV SVERIGE 197A)

BROMSNING I KURVA MED SAMTIDIG BROMSANSATTNING OCH

RATTVRIDNING MOT STOPP MOTSVARANDE MINSTA KURVRADIE

VID FRIRULLNING

BROMSNING PA RAK KURS MED LÄSTA HJUL FÖR ATT FÅ

REFERENSBROMSSTRACKA

MATUTRUSTNING:

5:TE HJUL FÖR

HASTIGHET VID BROMSANSATTNING \/

BROMSSTRACKA S

MAXIMAL AVDRIFTSVINKEL /3

TYNGDPUNKTENS SIDAVVIKELSE VINKELRATT FRÅN URSPRUNGLIG

KURS M'A'TS MANUELLT ( Y)

 

 

 

MEDELRETARDATION = M?

28

Figur 23.1 Förslag till kontrollmetod för antilåssystem
från Sverige inom ESV 1974.
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FÖRSLAG TILL KONTROLLMETOD (ESV SVERIGE 197A)

KRAVSPECIFIKATION

STABILITET

AVDRIFTSVINKEL F MAX 20O

 

STYRFÖRMAGA - BROMSFÖRMAGA

 

   

 

STYRFÖRMAGA m

4 I;
/
/
l
/

0-5.- / GODKANT
/ OMRÅDE

0.A*""-'-+ - - - - --- /

I
0.5 I

0'21 v _ _ _ _ _ _ _ _ ____:_______/__/////I

0.1- |

x!
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EXPERIMENTELLA OCH TEORETISKA STUDIER AV METODER FÖR

PROVNING AV ANTILÅSSYSTEM I TYSKA FÖRBUNDSREPUBLIKEN.

Heissing,Grunow och Rompe (1981) vid TUV Rheinland har

på uppdrag av Bundesminister für Verkehr genomfört en

studie avseende lämplig provmetod för bedömning av an-

tilåssystem speciellt med hänsyn till styrförmåga un-

der bromsning. Projektet som experimentellt genomfördes

av TUV Rheinland och kompletterades med datorsimule-

ring utförd av Tekniska Universitetet i Braunschweig

omfattade

- Bromsning i kurva med konstant radie 40 m och kons-

tant rattvinkel. Utgångshastighet 50 km/h.Hög

friktion.

- Bromsning i kurva med konstant radie 40 m med ratt-

vinkelökning. Utgångshastighet 50 km/h.

Hög friktion.

- Samtidig bromsning och styrning med konstant ratt-

vinkel från 80 km/h. Hög friktion.

- Rak bromsning på underlag med osymmetrisk friktion

(Split friction)

Samtliga prov utfördes med personbilar.

Av dessaprovmetoder rekommenderades

l) Bromsning i kurva med konstant radie med rattvin-

kelökning

2) Rak bromsning på underlag med osymmetrisk friktion.

Samtidig bromsning och styrning med rak kurs som ut-

gångsläge ansågs vara svårare att utföra med reprodu-

cerbart resultat än bromsning under kurvkörning med

konstant radie och fast styrutslag under bromsningen.

Med fast styrutslag erhålls dock inte något mått på den

reserv i styrförmåga som föreligger. Därför föreslogs

en utvidgning av detta prov med tillsatsstyrutslag sam-

tidigt med bromsansättningen. Att man därvid åter in-
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fört den svårighet som motiverat bortval av samtidig

bromsning och styrning på rak kurs kommenteras tyvärr

inte. Det borde annars rimligen vara svårare att under

hård kurvtagning samtidigt bromsa och öka styrutslaget

en viss vinkel än att göra samma sak från rak kurs.

Den låga provningshastigheten 50 km/h är tilltalande

ur säkerhetssynpunkt men ger ett mycket kort bromsför-

lopp.

Värderingskriterierna beräknas ur data 0,5 och 1 sek

efter bromsningens början.

Kriterierna som används är retardation, sidaccelera-

tionsändring och avdriftsvinkel efter 1 sek i fallet

med tillsatsstyrvinkel.

Vid konstant styrutslag beräknas

- kvoten mellan girhastigheten efter 1 sek och gir-

hastigheten vid bromsningens början Elg

o

- kvoten mellan sidaccelerationen efter 1 sek och

sidaccelerationen vid bromsningens början

avls_l_nl

- Avdriftsvinkeländring efter 1 sek

- Hastighetsminskning efter 1 sek

Dessa prov utfördes i enlighet med ISO:s bromsprov i

kurva med successivt ökad retardation. (se avsnitt 22)

årgmsproven på_rak_kur§ på underlag med osymmetrisk

friktion gjordes dels med fast styrutslag dels med fri

ratt (free control).

Som värderingskriterier användes girvinkelhastighet,

sidacceleration och hastighetsminskning 0,5 sek efter

påbörjad bromsansättning samt maximal girvinkelacce-

leration.
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Uffelmann TU Braunschweig (1980) har genomfört simule-

rade bromsprov i kurva med ALS-utrustade lätta och

tunga fordonskombinationer på underlag med friktions-

koefficienterna 0,45 och 0,25 (optimalvärde).

De valda kurvradierna var här 200 resp 150 m och kör-

hastigheten 70 km/h dvs sidacceleration cirka 2 m/s2
resp 2,5 m/sz. Vid den mindre kurvradien med högt frik-

tionsutnyttjande kunde ALS-bromsning inte genomföras

med bibehållen stabilitet.

Hoefer och Goebls, Bosch (1979) har utfört experimen-

tella bromsprov i kurva med 110 m radie på isunderlag.
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PROVNING AV ANTILÅSSYSTEM FÖR TUNGA FORDON OCH FOR-

DONSKOMBINATIONER UTFÖRD AV STATENS VÄG OCH TRAFIK-

INSTITUT (VTI)

VTI har under 1980 och 1981 utfört en serie bromsprov

med tunga fordon utrustade med olika typer av antilås-

system. Bromsproven har huvudsakligen utförts på is-

underlag. En av målsättningarna var att studera olika

metoder för provning av antilåssystems prestanda.

Följande metoder studerades.

1. Rak bromsning på homogen is. Utgångshastigheten

mellan 36 och 70 km/h.

2. Immçbromsningpå.underlag med osymmetrisk friktion

där högfriktionssidan utgjordes av fastfrusen

sand och lågfriktionssidan av slät is. Utgångshas-

tighet 36 och 50 km/h.

3. Rak bromsning med övergång från frusen sand till

is. Hastighet vid övergången cirka 50 km/h.

4. Bromsning med samtidig ingång i kurva med konstant

radie 100 m med förarkontrollerad styrning. Ut:

gångshastighet mellan 40 och 50 km/h. Detta mot-

svarar 80-100 % av möjlig kurvhastighet utan

bromsning. Homogent isunderlag.

5. Bromsning med samtidig ingång i kurva medkonstant

styrutslag motsvarande 100 m kurvradie vid kons-

tant hastighet. Utgångshastighet mellan 40 och 50

km/h. Homogent isunderlag.

6. Bromsning i kurva med 100 m radie och förarkontrol-

lerad styrning. Utgångshastighet 40-50 km/h.

Homogent isunderlag.

7. Bromsning i kurva med 300 m radie och förarkontrol-

lerad styrning. Utgångshastighet cirka 65 km/h.

Homogent isunderlag.
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8. SAE filbytesprov. Hastighet 20-40 km/h.

Homogent isunderlag.

Proven gjordes första året på slät is varvid polerings-

och temperatureffekter visade sig vara så pass stora

att isen vid andra årets prov preparerades med en

specialkonstruerad dubbdäcksvält med 20 standard-

dubbade personbilsdäck. Apparatens utseende framgår

av figur 25.1.

Samtliga prov utfördes med frikopplad motor och full

bromsansättning när antilåssystem provades. Som refe-

rens användes dels bromsning med låsta hjul dels "bästa

förarbromsning". Friktionen med låsta hjul på den

dubbpreparerade isen låg mellan 0,08 och 0,10. Max-

hastigheten i 100 m radie på samma underlag motsvarar

en sidacceleration av cirka 2 m/s2 eller uttryckt i

friktion cirka 0,2. Friktionen vid Optimalt slip var

0,2-0,25. Dessa Värden erhölls vid temperaturer mellan

-soc och -15°c.

Av provningsresultaten har följande slutsatser dragits.

Rak bromsning med låsta hjul ger påtagliga stabilitets-

problem vid hastigheter över 35-40 km/h med risk för

tvärställning av fordonet.

Rak bromsning med antilåssystem innebär inga stabili-

tetsproblem för en lastbil. För en tvåaxlig släpvagn

ger antilåssystem också god stabilitet. Bromsförmåga

för såväl ensam bil som kombination är minst lika bra

som låst hjul och kan vara upp till 50% bättre. Det

av ECE uppställda kravet på 75% av retardationen vid

optimalt slip kan inte uppnås på det isunderlag som

använts med de provade fordonen.

VTI RAPPORT 257



137

Proven med osymmetrisk friktion indikerar att minst

50 % av medelvärdet för bromsförmågan på de olika un-

derlagen med antilåsbromsning bör kunna uppnås med mo-

difierad IR reglering. Ren SLR kan ge oacceptabelt

lång bromssträcka om lågfriktionsytan har en friktion

under 0,1.

Prov med övergång från hög till låg friktion klaras

utan problem av de provade systemen.

- årgmånins meg samtidigjagåns i kurva
gav för de provade fordonen stabilitetsproblem vanli-

gen i form av bakaxelsladd för lastbilen och framaxel-

utglidning för släpvagnen om utgångshastigheten sattes

lika med maximal kurvtagningshastighet utan bromsning.

I dessa fall förhindrades total vikning av kombina-

tionen av vikningsskydd i form av nylonrep. För att

få godtagbar stabilitet krävdes en sänkning av utgångs-

hastigheten till cirka 80 % av den maximala kurvhas-

tigheten. Detta gällde såväl med konstant styrutslag

som med förarkontrollerad styrning.

Skillnaden mellan olika systemuppbyggnader syns tyd-

ligast vid prov med konstant styrutslag. Resultaten

ger dock med nuvarande kunskapsnivå inte tillräckligt

klart besked om förarens möjlighet att genom måttligt

ökat eller minskat styrutslag hålla fordonet på ideal-

banan. För eventuella lagstiftningskrav är det därför

mest motiverat att ha ett förarkontrollerat prov.

Bromsning i kurva ger vid maximal kurvtagningshastig-

het före bromsning stabilitetsproblem av samma karak-

tär som vid ingång i kurva.

Lägre utgångshastighet erfordrades för att undvika ut-

glidning av släpvagnens framaxel än för att få godtag-

bar-stabilitet på dragbilen vid de prov som utfördes.
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Någon påtaglig skillnad i fråga om stabilitet,styrbar-

het och bromsförmåga vid de två kurvradier som provades

har inte kunnat påvisas.

Kurvingångsproven och proven i kurva har gett kvalita-

tivt och kvantitativt likartade resultat. Vid val mel-

lan provningstyperna bedöms begynnelsetillståndet vara

mera väldefinierat vid kurvingång där det är rak kurs.

Påbörjandet av styrning samtidigt med bromsning är

däremot något mera krävande än enbart de styrkorrek-

tioner som bromsningen i sig medför. Skillnaderna är

emellertid inte större än att de bör kunna ses som lik-

värdiga. Vid en given kurvradie bör hastigheten dock

sättas något lägre i fallet med bromsning i kurva;

SAE:s filbytesprov visade sig utförbart även på mycket

hal is om man fick ta Vikningsskydd till hjälp. Mest

kritisk är släpvagnsframaxeln och därnäst lastbilens

bakaxel.

Utöver proven på vinterväglag utfördes även bromsprov

på underlag med hög friktion enligt föreskrifterna i

ECE-reglemente 13 beträffande effektivitet och luft»

förbrukning. Resultaten visade att de provade system-

installationerna klarade effektivitetkraven men i släp-

vagnsfallet inte luftförbrukningskraven trots att max-

imalt tillåten tankvolym användes. ECE-reglementet har

ingen volymbegränsning och en anpassning till ECE bör

därför övervägas.
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Figur 25.1 Dubbdäcksvält för ispreparering.
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SAMMANFATTNING OCH DISKUSSION AV PROVNINGSMETODER

FÖR ANTILÅSSYSTEM

Under avsnitten 18 - 25 redovisas olika tänkbara

former av provning för antilåssystem uppdelat efter

ansvarig organisation. Uppdelat på delprov erhåller

man följande uppställning.

l. Bromsprov medrak kurs på homogent underlag med

- hög friktion t ex torr asfalt eller betong.

(ECE, FMVSS 121, SAE, ESV, VTI)

- medelhög friktion t ex våt asfalt eller betong

(SAE)

- speciella egenskaper som avjämnat löst grus (SAE)

- låg friktion t ex våt specialasfalt (ECE,

FMVSS 121, SAE)

- mycket låg friktion t ex is (ECE, SAE, ESV, VTI)

2. Bromsprov med rak kurs på underlag med

osymmetrisk friktion t ex asfalt på ena sidan och

is på den andra. (SAE, NHTSA, Tüv, VTI)

3. Bromsprov med rak kurs på underlag med

friktionssprång t ex övergång från asfalt till is

eller omvänt (ECE, SAE, VTI)

4. Bromsprov i kurva på homogent underlag med

hög friktion t ex torr asfalt eller betong (ISO,

TüV)

låg friktion t ex våt specialasfalt (NHTSA,

TU Braunschweig) '

mycket låg friktion (TU Braunschweig, VTI)

Provet kan göras med konstant rattutslag (ISO,

TüV, TU Braunschweig)eller med förarkontroll

(NHTSA, VTI)
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5. Bromsprov vid ingång i kurva med samtidigt påbör-

jad styrning och bromsning på underlag med

- hög friktion t ex torr asfalt (ESV, TÖV)

- låg friktion t ex våt specialasfalt (NHTSA)

- mycket låg friktion t ex is (VTI, ESV)

Provet kan göras med fast styrutslag (ESV, TÖV,

VTI) eller med förarkorrektion (NHTSA, VTI)

6. Bromsprov med körfilsbyte på homogent underlag

med

- låg friktion t ex Våt specialasfalt (SAE)

- mycket låg friktion t ex is (VTI)

Prov av denna typ har genomförts av de flesta

antilåssystemtillverkare.

7. Luftförbrukningsprov på homogent underlag (ECE)

I lagstiftningssammanhang (ECE och FMVSS 121) har

hittills endast bromsprov med rak kurs på homogent

underlag med hög och låg till mycket låg friktion

samt med övergång från hög till låg friktion före-

skrivits. Hastigheten vid bromsningens början ligger

mellan 96 km/h och 32 km/h. Proven utförs med fordo-

nen olastade och fullt lastade. Kraven gäller broms-

sträcka eller medelretardation samt kursstabilitet

t ex genom krav på innehållande av en korridor på

3.7 m bredd. '

Bromsprov med rak kurs på homogent underlag med hög

friktion får anses vara en självklar provningsform

för antilåssystem då den gäller för alla bromssystem.

För tunga fordon i lastat tillstånd är problemet i

första hand att konstruera tillräckligt kraftiga

bromsar. Eftersom kraven på retardation inte förut-

sätter bromsar som under dessa betingelser kan läsa

hjulen är det inte givet att antilåssystemet kan fås
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att träda i funktion och provet blir i så fall

endast ett normalt bromsprov som visar att antilås-

systemet i vila inte nedsätter den normala broms-

funktionen.

I olastat tillstånd kan man med lastkännande ventiler

begränsa bromsverkan så att man inte heller här

utsätter antilåssystemet för något egentligt prov

på underlag med hög friktion.

På homogent underlag med låg friktion ger full

bromsansättningémwk.medsäkerhet en kontroll av anti-

låssystemets funktion. Nuvarande ECE bestämmelser

accepterar dock friktionsnivåer upp till 0,4 som

låga. Eftersom största nyttan med systemen kan för-

väntas på vinterväglag är det synnerligen önskvärt

att de fungerar även vid friktionsnivån 0,1. Utförda

prov med system som nu marknadsförs visar att de

fungerar vid lägre nivåer än så. Tillgänglig teknik

tillåter således strängare krav. Motivet för nuva-

rande föreskrift är också ett annat, nämligen bristen

på provbanor med mycket låg friktion. Arbete pågår

dock för att få fram lämpliga beläggningar.

BromSprov på underlag med osymmetrisk friktion och

provning av fordonets stabilitet, styrförmåga och

bromsförmåga under någon form av väjning eller kurv-

körning har hittills inte blivit föremål för lag-

stiftning. En förklaring till detta är att motsvarande

prov inte föreskrivs för fordon med normala broms-

system.

Bromsning med antilåssystem där bromskraften på en

axel anpassas efter underlaget med den lägsta frik-

,tionen kan medföra att högfriktionssidan visserligen

kan utnyttjas för bibehållande av styrförmåga och

stabilitet men inte för att förkorta bromssträckan.
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Speciellt när friktionen på lågfriktionssidan är,

mycket låg d v s under 0,1 (is) kan bromssträckan

bli så mycket längre än för ett fordon med normalt

bromssystem att detta inte bör accepteras. Då denna

typ av osymmetriskt underlag är vanligt på svenska

vintervägar är det därför angeläget att föreskrifter

om minimiprestanda på underlag med osymmetrisk

friktion där lågfriktionssidans maximalvärde ligger

under 0,1 kommer till stånd.

Bromsprov på underlag med friktionssprång från hög

till låg friktion föreskrivs av ECE medan SAE även

tar upp bromsning från låg till hög friktion. I det

första fallet är problemet att undvika hjullåsning

som bibehålles under den del av bromsningen som sker

på underlaget med låg friktion. I det andra fallet

gäller det att bygga upp bromsverkan snabbt men

utan att äventyra stabiliteten hos fordonet eller

fordonskombinationen. Båda fallen är intressanta

ur säkerhetssynpunkt och bör enligt VTI:s erfaren-

heter inte innebära några svårigheter att klara med

nuvarande teknik.

Stabilitet och styrförmåga under maximal bromsan-

sättning på underlag med låg friktion är egenskaper

som endast kan uppnås med antilåssystem. Så länge

de inte görs obligatoriska är det svårt att motivera

föreskrifter avseende prestanda som inte krävs för

normalfordon. Syftet med antilåssystem är dock

primärt att erhålla stabilitet och styrbarhet under

bromsning. Fordon som förses med ett sådant system

bör därför ha någon form av varudeklaration som redo-

visar systemets egenskaper i dessa avseenden. Om

antilåssystem görs obligatoriska för vissa fordons-

kategorier motiveras detta av att man önskar ställa

krav på dessa egenskaper. Antalet provningsalternativ

för mätning av styrförmåga under bromsning är som
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framgått av det föregående relativt stort. Det torde

vara nödvändigt att för typprovningsändamål välja ett

eller möjligen två provningsförfaranden.

Tre manöverformer har provats

l. Bromsning under körning i kurva med konstant

radie och hastighet

2. Ingång i kurva med samtidigt påbörjad styrning

och bromsning s k J-sväng

3. Enkel filbytesmanöver med bromsning påbörjad

något före styrmanövern.

Fördelar med provtyp 1 är att samtliga fordon i en

fordonskombination utsätts för samma sidkraftspå-

känning under bromsningen,att styruppgiften är rela-

tivt enkel samt att tidpunkten för bromsningens på-

börjande inte är så kritisk. En nackdel är att den

av kurvradie och hastighet givna girhastigheten redan

är uppnådd. Förmågan hos fordonet att under bromsning

bygga upp en girhastighet och sedan stabilisera och

minska.denna prövas inte vilket sker vid de två andra

provtyperna och får ses som fördelar med dessa.

Uppgiften att under kurvtagning hålla konstant förut-

bestämd hastighet, sidacceleration och girhastighet

vid bromsningens början är inte alltid så lätt om

man skall ligga relativt nära friktionsgränsen.

Utgångsläget vid metod 2 och 3 är rak kurs vilket

är lättare än kurvkörningen i metod l. Däremot är

bromsansättningen svårare när det gäller en med

koner uppmärkt bana där det är viktigt att ansätt-

ningen sker vid en viss punkt på banan. Påbörjandet

och genomförandet av styruppgiften är också svårare.

Speciellt gäller detta metod 3. Den sistnämnda meto-

den har dock fördelen att innefatta tre övergångs-
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tillstånd, dels ingång i kurva från rak kurs, dels

övergång från en kurvriktning till en annan och slut-

ligen övergång från kurvkörning till rak kurs. Provet

är vidare det minst platskrävande i sidled.

När provmetod 2 och 3 utförs med mycket långa fler-

delade fordonskombinationer finns viss risk för att

kurvtagningspåkänningarna blir mycket små för den

sista enheten om utgångshastigheten sätts för låg.

Genom att erforderligt sidoutrymme inte är så stort

är det å andra sidan inte så svårt att ordna förut-

sättningar för en tillräckligt hög hastighet. Samt-

liga metoder har således både för- och nackdelar

och rangordningen är inte självklar.

VTI har utfört samtliga provtyper på isunderlag

och därvid satt provmetod 2 på första plats tätt

följd av metod l. Provmetod 3 har satts på sista

plats på grund av att förarskickligheten bedöms ha

för stor betydelse.

Metod 1 och 2 kan utföras med konstant rattutslag

under bromsningen eller med förarkontroll längs

en markerad idealbana i form av en korridor med viss

radie och bredd.

Med konstant styrutslag elimineras förarinflytandet

varigenom provet blir mera objektivt och repeterbart.

Nackdelen är att man när fordonet inte följer ideal-

banan har svårt att avgöra hur lätt eller svårt det

skulle varit för föraren att styra fordonet längs

den önskade banan. Om fordonet tenderar att gå rakt

fram kan man genom att öka rattvinkeln till ett nytt

fast läge få en god uppfattning om styrbarhetsreserven.

Om fordonet överstyr och går i sladd kan denna teknik

inte användas. Förarkontroll bedöms i detta fall

vara enda utvägen om man är beredd att acceptera

VTI RAPPORT 257



146

em vissinstabilitet. Enligt VTI:s erfarenhet från

försök på is har fordon som under förarkontroll har

ansetts godtagbara inte klarat stabiliteten med fast

styrutslag. För att inte göra provet onödigt hårt bör

därför förarkontroll med lämplig begränsning av till-

låtna rattutslag kunna vara en lämplig provningsform.

Vid manöverprov för tunga fordon innebär hög friktion

en påtaglig risk för Vältning om systemet inte funge-

rar tillfredsställande. Erfarenheten från antilås-

systemprov med personbilar har hittills varit att

stabilitets- och styrbarhetsproblem endast uppstått

på isunderlag. Båda dessa omständigheter talar för

att stabilitets- och styrbarhetsprov i_ första hand

bör ske på underlag med mycket låg friktion. En

friktionsnivå som möjliggör en sidacceleration av

cirka 2 m/s2 är enligt VTI:s erfarenhet lämplig och

kan uppnås på dubbriven is med normala däck om tem-

peraturen är under cirka -50C. Med dubbade däck kan

samma prestanda nås även vid temperaturer nära noll.

Beläggningar som blir hala i vått tillstånd är ett

annat alternativ. De som använts för antilåsprovning

har hittills haft högre friktion med maximal sid-

acceleration på 3 - 4 m/s2 och retardation med låsta

hjul på 2 - 3 m/s2 mot isbanans cirka 1 m/s2 med

odubbade däck och 1,5 - 1,8 m/s2 med dubbade däck.

Körhastigheten vid bromsningens början ligger vid

redovisade manöverprov på låg friktion mellan 40

och 70 km/h. På underlag med låg friktion ger 70 km/h

stort behov av banbredd. Hastigheter under 40 km/h

ger snabbt så korta bromssträckor och så hastig

sidaccelerationsminskning att provet inte ger till-

räcklig information. Hastigheter vid bromsningens

början mellan 40 och 50 km/h bedöms vara en accep-

tabel kompromiss.
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Använda banradier vid antilåssystemprov har varit 40,

91,5, 100, 110, 200 och 300 m. Den minsta radien har

använts vid högfriktionsprov med personbil. För att

hastigheten vid bromsningens början skall kunna hållas

minst 40 km/h på isbana bör radien inte vara mindre

än 100 m. Radier mellan 100 och 200 m torde fylla

rimliga behov.

Banbredden har i förekommande fall varit 3.7 m som

sedan länge använts i USA för prov på rak kurs. En

höjning av detta värde till 4 m i krökt bana borde

kunna accepteras.

Prestandakriterier avseende stabilitet utöver inne-

hållande av ovannämnda banbredd är

Maximal avdriftsvinkel (ESV, ISO)

- Avdriftsvinkel efter viss tid (ISO)

- Förhållande mellan maximivärde och initialvärde

för girhastighet, sidacceleration och avdrifts-

vinkel (ISO)

- Avdriftsvinkeländring under 1 sek från bromsan-

sättning. (TüV)

- Maximal differens mellan uppmätt värde OCh

teoretiskt referensvärde för girhastigheten (ISO)

- Förhållandet mellan medelvärdena för uppmätt gir-

hastighet och teoretisk referensgirhastighet (ISO)

- Förhållande mellan värde vid viss tidpunkt efter

bromsansättning och initialvärde för girhastighet

resp sidacceleration (ISO, TUV)

- Skillnaden mellan girvinkeln vid viss tidpunkt

och motsvarande teoretiska referensgirvinkel

- Maximala vinklar mellan olika enheter i en fordons-

kombination (Uffelmann, VTI)
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Som mått på styrbarhet används utöver innehållande av

givna banbegränsningar följande kriterier

- Förhållandet mellan avståndet från stoppunkten

till bantangenten vid bromsningens början och

bromssträckan (ESV)

- Förhållandet mellan möjlig hastighet med banfölj-

ning med och utan bromsning (SAE)

- Sidavvikelsen hos fordonets tyngdpunkt radiellt

relativt ursprunglig cirkelbana (ISO)

Bromsförmågan karakteriseras på följande sätt

- Förhållandet mellan uppmätt medelretardation och

den retardation som skulle kunnat uppnås med ut-

nyttjande av friktionens optimalvärde (ECE)

- Förhållandet mellan medelretardation med antilås-

bromsning och medelretardation med låsta hjul

beräknad ur bromssträckan (ESV, VTI)

- Bromssträcka på underlag med viss föreskriven

friktion mätt enligt ASTM-metod (FMVSS 121)

- Hastighetsminskning efter 1 sekund (TÖV)
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FÖRSLAG TILL REVIDERING AV NUVARANDE ECE-BESTÄMMELSER

FÖR ANTILÅSSYSTEM FÖR SVENSK TILLÄMPNING

Bakgrund

Hittillsvarande bestämmelser rörande fordons broms-

ningsegenskaper har endast omfattat bromsning på rak

kurs och homogent underlag med hög friktion, vanligen

inte närmare specificerad men i praktiken med friktions-

koefficient över 0,8 i maximalvärde. Undantag utgör

FMVSS 121 och ECE- reglementets bestämmelser för anti-

låsbromssystem där prov på underlag med relativt låg

friktion krävs.

Så länge antilåssystem utgör frivillig extra utrust-

ning bör bestämmelserna för antilåssystem i första

hand ha som målsättning att fordon med sådana system

är minst lika trafiksäkra som med det ordinarie syste-

met med avseende på stabilitet och bromsförmåga. Styr-

förmåga under maximal bromsning är en egenskap som är

speciell för antilåssystem, likaså möjligheterna till

stabil maximalbromsning på underlag med osymmetrisk

Här kan för hårda krav motverka införandet

För att

friktion.

av system som är säkrare än de konventionella.

främja utvecklingen av bra system och markera vilka

prestanda som man på sikt önskar kan man lämpligen

kräva prestandaredovisning från ett antal prov som

demonstrerar de fördelar som kan erhållas med antilås-

system jämfört med konventionella bromssystem. Om och

när tillräckligt positiva erfarenheter av systemens

trafiksäkerhetsfrämjande effekter erhållits kan i ett

senare skede antilåssystem föreskrivas som obliga-

torisk utrustning med specificerade krav som innebär

att stabilitet och styrbarhet garanteras under be-

tingelser där detta inte är möjligt med nuvarande

bromssystem.
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Bestämmelserna för antilåssystem i ECB-reglemente 13

är inriktade på att kontrollera att införandet av

antilåssystem inte innebär en försämring jämfört

med normalsystemet. Det är önskvärt att svenska broms-

bestämmelser överensstämmermed ECEs om inte sär-

skilda skäl som talar mot detta föreligger.

En ingående analys av regeltexten samt praktiska prov

bl a vid VTI har dock visat att de nu (januari 1983)

gällande BCE-bestämmelserna för antilåssystem bör revi-

deras innan de antas i Sverige. Inom ECE har det också

i december 1982 tillsatts en särskild arbetsgrupp för

att under 1983 genomföra en revision. I detta arbete

föreslås Sverige deltaga med följande förslag till

ändringar och kompletteringar. NUVarande regeltext åter-

ges i Bilaga 1 i svensk översättning.

Definition av ochkrav på medreglerat hjul (Paragraf

2, 4.1.2, 5.1, 6, 7.2.3, 8, 9)

 

Ett hjul vars broms är ansluten till en reglerventil i

ett antilåssystem utan att vara försett med en egen

sensor kan kallas medreglerat. Det bör förtydligas att

sådana hjulbromsar måste vara anslutna till reglerven-

tilen när detta system provas även om dessa bromsar

definitionsmässigt inte är försedda med antilåssystem.

De kommer därmed att påverka luftförbrukning och broms-

förmåga på ett rättvisande sätt. Däremot bör man inte

kräva låsningsfrihet hos medreglerade hjul under förut-

sättning att kraven på fordonets stabilitet är upp-

fyllda.

Informationssignal (Paragraf 3.3)

 

Förare av dragfordon till vilket kopplas omväxlande

släpfordon med och utan antilåssystem bör ha information

om vilken typ av släpfordon som är tillkopplad. Vissa

fabrikanter av antilåssystem har redan infört en sådan

informationslampa för montage i förarhytten. Krav på
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en sådan information finns inte i reglementet och

föreslås därför bli infört.

Provning av funktion under inverkan av magnetfält

(Paragraf 3.5)

 

Föreskriften att systemet inte får påverkas ofördel-

aktigt av magnetiska fält är för diffus. Provnings-

specifikationer måste ges för att kravet ska kunna

anses definierat. Som utgångspunkt för utarbetande av

sådana föreslås SAE paper 780855 "Electromagnetic

compatibility of Automotive Vehicles - An Analysis of

Possible Assurance Methods". I denna skrift skiljer

man på magnetiska (H) fält ochelektriska (E) fält,

de förra med frekvensområde 30 Hz till 30 kHz och de

senare 10 kHz till 12,4 GHz. Provningen bör givetvis

avse båda.

Provbanans friktionsegenskaper (Paragraf 4.1.2 och 5.2)

I annexet föreskrivs vissa prov på en bana med ett

friktionsvärde vid optimal bromsning på 0,3 eller

mindre. Tills vidare tillåts värden upp till 0,4.

Luftförbrukningen vid friktionskoefficienten 0,1 är

betydligtljkuxeän vid 0,4. Förhållandet mellan opti-

malt friktionsvärde och friktion vid låst hjul kan på

olika underlag variera från drygt 2 till ca 1. Vid

bromsning med flera axlar efter varandra kan detta

förhållande ändras från axel till axel genom polerings-

effekter m m från framförvarande hjul.

För att kraven på luftförbrukning och bromsförmåga

skall bli likvärdiga är det därför angeläget att väl

specificerade banor med lämplig friktionskarakteristik

kommer till stånd. För svenska förhållanden är anti-

låssystemens funktion på is väsentlig. Det är därför
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önskvärt att prov skall utföras på is eller yta med

likvärdiga egenskaper. Enligt VTIs erfarenheter har

dubbriven is med en temperatur mellan -SOC och -150C

lämpliga friktionsegenskaper.

Energiförbrukning

Tunga fordon har alltid någon form av servobromsar,

vanligen tryckluftsbromsar.Alla marknadsförda antilås-

system för sådana bromsar ger under reglering en extra

luftförbrukning jämfört med en enda ansättning under

ett bromsförlopp. ECE-reglementet sätter gränser för

denna extra energiförbrukning.

Initialtryck vid energiförbrukningsprov (Paragraf 4.1.1,

2;1;§L_2;2;11______________________________________ __

Det får nu fritt föreskrivas av tillverkaren när det

gäller motorfordon men skall för släpfOrdon vara maxi-

malt laddningstryck. Någon påtaglig anledning till

denna valfrihet för tillverkaren av motorfordon synes

inte finnas. För att få entydiga regler föreslås där-

för att kompressionsinkopplingstryck skall gälla som

starttryck vid energiförbrukningsprov oavsett fordons-

typ.

Krav på återstående prestanda efter energiförbruknings-

I sin nuvarande form har kraven formulerats något

olika beroende på fordonets typ. Man skiljer på motor-

fordon, motorfordon utrustat med draganordning och

släpfordon. Kraven på återstående bromsprestanda vid

provet är för

- motorfordon: Reservbromsverkan med färdbroms

- motorfordon med draganordning: Minst halva det tryck

som erhålles efter en full bromsansättning från
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maximalt tryck Skall finnas tillgängligt i manöver-

ledningsuttaget till släpvagnen

- släpfordon: Minst det tryck som ger 50% av före-

skrivna prestanda för fordon med maximal last.

Dessa krav skall vara uppfyllda vid den femte bromsan-

sättningen stillastående efter det antilåssystemet ar-

betat den föreskrivna tiden. Samma krav gäller efter

det att föreskriven varningsanordning för låg energi-

nivå i bromssystemets förrådsbehållare trätti funktion.

För att förenkla provet och senare kontroller föreslås

att kraven på motorfordon ändras till att varningsan-

ordningen för låg energinivå inte får aktiveras under

den tid antilåssystemet föreskrivs vara i arbete.

Ur kontrollsynpunkt vore det önskvärt att för släpvagn

ändra kravet till det bromscylindertryck som motsvarar

högsta tillåtna manövertryck för reservbromsverkan

(2.2 m/sZ) i lastat tillstånd enligt annex 10 i regle-

mentet. Fördelen med ändringen är att man får ett värde

som är oberoende av individuella variationer inom ramen

för kraven i annex 10.

Mezerzêäzfâl_yié_sáe§9;äêäärgka;EQ§E§92_lE§E§9:ê§_é;2;2)

Motorvarvtalet vid energiförbrukningsprov är inte speci-

ficerat. Eftersom energitillförseln ökar med varvtalet

bör det anges att normalt tomgångsvarvtal skall användas.

Föreskrifter för flerstegsprov för motorfordon

lEêäêgäââ_å;â;å_99h_ê;ê;âl ____________________

Blockering av energitillförseln vid flerstegsprov är en

påtaglig och onödig komplikation. Likaså begränsningen

av antalet delprov till fyra. Föreskriften bör ändras så

att den önskade trycksänkningskurvan under reglering kan

erhållas genom överlappande delbromsningar med succes-

sivt minskat initialtryck. De avslutande fulla bromsan-

sättningarna berörs inte av detta förslag till ändring.
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Lgâfâêrêrgkaisg§E§92_§§§_êläEyêg§ê§_lEê§êgEêâ_Zl

Vid provning av svenska släpvagnar har det framkommit

att 15 sekunders kontinuerlig reglering av samtliga

hjul på en vägbana med högfriktion ställer mycket höga

krav på dragfordonets motoreffekt. Den kraftigaste

svenska standardlastbilen klarar endast av en hastighet

mellan 15 och 20 km/h om släpvagnen har en tjänstevikt

på 8 - 9 ton. Släpfordon med ännu högre tjänstevikt

kan inte uteslutas i speciella fall. Någon provnings-

hastighet är visserligen inte specificerad men vid

hastigheter under 15 km/h krävs ingen reglerfunktion

och i området närmast över kan man ifrågasätta om

resultatet blir rättvisande. För släpfordon med

tjänstevikt nära totalvikt kan reglering inte med

säkerhet erhållas på underlag med hög friktion. Möjlig-

heter till êlEeEEêE;2-25929steé2E_äêr_éêr§êr_igäêäêê-

Om släpfordonet har två separata kretsar bör en krets

i taget kunna provas. En uppdelning av provet i flera

delprov är en annan möjlighet. Provning på bana med

låg friktion en tredje. För attbli likvärdigt bör

släpfordonet då vara fullt lastat.

Vid luftförbrukningsprovet som görs med tomt släpform"

don på underlag med hög friktion måste lastkännande

Y§EEÅl§E_§Eällê§_i_åällêêêêä_lê9§ för att reglering med
säkerhet skall kunna erhållas under föreskriven tid.

För att undvika osäkerhet beträffande inställningen

av ventilen som ju påverkar luftförbrukningen bör det

uttryckligen föreskrivas att lastkännande ventiler

skall ställas i fullastläge under detta prov.

Provning av ett par svenska släpvagnar utrustade med

moderna antilåssystem har visat att uppställda krav

inte med säkerhet uppfylls. Vagnarna var utrustade

med automatisk bromsjustering medan ECE-reglementet

föreskriver maximalt utjusterade bromsar. Vidare
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begränsar de svenska bestämmelserna förrådsbehållar-

volymen för släpvagnar, vilket inte är fallet i ECE-

reglementet. Huruvida släpvagnarnas bromssystem eller

BCE-bestämmelserna skall ändras bör bli föremål för

utredning. Praktiska prov på is med längre bromsnings-

tider än 15 sekunder men medlufttillförsel från drag-

fordonet gav för en av de provade släpvagnarna ett

väsentligt högre sluttryck jämfört med motsvarande som

uppfyllde nuvarande ECB-krav. En_ändring_ay_prgyning§-

äsfiagelêeraê_§rikfiea_99h-l9§§§ill§ê§§sl till vad som
gäller för motorfordon skulle alltså kunna ha en avgö-

rande betydelse.

Mätning av tillgänglig friktion (Appendix)

I ECE-reglementet ställs som krav på bromsförmåga att

75% av tillgänglig friktion skall kunna utnyttjas.

Metoden för bestämning av friktionskoefficienten vid

bromsning med en axel är onödigt komplicerad och inte

formulerad för fordon med mer än två axlar. På låg-

friktionsunderlag får man dessutom räkna med att frik-

tionen påverkas av framförvarande hjul om flera hjul

går i samma spår. Effekten kan dessutom vara olika

beroende på om hjulen bromsas eller inte. På is erhålles

en friktionsnedsättande polering vid bromsning medan

man på vattenbegjutna banor kan få en friktionshöjning

genom att vattnet förs undan av framförvarande hjul.

På tunga fordon är däcken dessutom ofta av olika ut-

förande på fram- och bakaxel.

En enklare, mera direkt metod föreslås därför, där

hela fordonet bromsas med antilåssystemet urkOpplat.

Två bestämningar görs, en gällande maximal medel-

retardation utan hjullåsning och en gällande medel-

retardation med alla hjul låsta, om detta är möjligt

med hänsyn till tillgänglig bromskraft. Det högsta

VTI RAPPORT 257



27.8

156

av dessa värden användes för beräkning av "friktions-

utnyttjandet" 53. Därvid behöver man endast bilda

kvoten mellan medelretardationerna med och utan

antilåssystem.

Om endast en axel är försedd med antilåssystem före-

slås att bestämningen görs på samma sätt. Retarda-

tionen bestäms således i båda fallen genom bromsning

av samtliga axlar. I fallet utan antilåssystem an-

vänds den högsta retardation som kan erhållas, även

om det skulle vara med låsta hjul.

Om fordonet inte uppfyller annex 10 i reglemente 13 i

olastat tillstånd kan den föreslagna metoden för fordon

med antilåssystem för alla hjul ge för tidig bakhjuls-

låsning på högfriktionsunderlag och därmed för låg

referensretardation jämfört med ett standardfordon.

Här finns emellertid grundkravet på retardation som

erforderligt minimivärde.

Provning på underlag med osymmetrisk friktion

ECE-reglementet har inga föreskrifter om provning på

underlag med osymmetrisk friktion. Många system ar-

betar enligt select-low-principen. Det finns därför

risk för att man om dessa reglerar in det tryck som

motsvarar lågfriktionssidan alltför bra får mycket

längre bromssträckor än vad som skulle varit möjligt

med ett normalsystem. På nordiska vintervägar är osym-

metrisk friktion med n = 0,6 på högfriktionssidan och

under O,l på lågfriktionssidan inte ovanlig. Utförda

försök visar på att en retardation av minst 50 % av

den teoretiskt möjliga kan realiseras på denna typ av

underlag med ett s k MIR/system. ECE-reglementet borde
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därför kompletteras med ett effektivitetsprov på under-

lag med osymmetrisk friktion. De svenska bromsbestämmel-

serna använder 60 km/h som utgångshastighet för broms-

prov med tunga fordon. Detta är en hastighet som också

håller på att accepteras av ECE och är en lämplig has-

tighet även vid provet med osymmetrisk friktion.

Högfriktionsytan utgörs lämpligen av asfaltbetong

eller genom s k vattensandning fastfruset sandlager

på is. Lågfriktionsytan som bör ha en friktionskoef-

ficient under 0,1 utgörs lämpligen av nyfrusen is.

Temperaturen bör inte vara lägre än -150C.

Retardationen på osymmetrisk friktion bör vara minst

50 % av medelvärdet av retardationen som erhålls på

respektive delytor med ALS bromsning (5 m/s2 och

0,5 m/s2 medelvärde 2,75 m/s2 0,50'2,75 = 1,375 m/sz).

Alternativt krav skulle kunna vara 75 % av bästa re-

tardation med normalt system utan hjullåsning på

högfriktionssidan.

Bromsning i kurva

ECE-reglementet saknar föreskrifter avseende denna

typ av prov.

Risken att förlora styrförmågan och stabiliteten under

bromsning på halt underlag är ett påtagligt problem

med normala bromssystem som ALS i stor utsträckning

eliminerar.

Bestämmelser om provning av fordon utrustade med ALS,

med avseende på stabilitet,styrförmåga och broms-

förmåga vid bromsning i kurva med full bromsan-

Sättningrinnebär krav som inte kan uppfyllas av ett

normalt bromssystem. Så länge ALS inte görs obliga-

toriskt bör provet endast utföras och resultatet no-

teras. Detta kan sedan bilda underlag till framtida
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krav om och när ALS görs obligatoriskt.

Förslaget till prov blir här en modifierad form av det

svenska ESV-provet.

Provet utförs på dubbdriven is i temperaturintervallet

-SOC till -150C. Provet utförs som bromsning med sam-

tidig ingång i kurva med 100 m radie från rak kurs.

Under en sträcka av 30 m före bromsningens början

skall fordonet hållas inom en korridor med 3 meters

bredd. Under kurvkörningen breddas korridoren 0,5 m

på båda sidor. I motsats till ESV-provet tillåts föra-

ren göra styrkorrektioner (rattutslag) upp till i 1800

för att hålla sig inom korridoren.

Sammanfattning

 

De framförda synpunkterna på behov av ändringar i

BCE-reglemente 13 Annex 13 avseende antilåssystem kan

sammanfattas enligt följande:

1. Definition av och funktionskrav på medreglerade

hjul, dvs utan egna sensorer, bör införas.

2. Krav på lampa som informerar om huruvida till-

kopplat släpfordon är utrustat med antilåssystem

eller inte bör införas.

3. Provningsspecifikationer avseende funktion under

inverkan av magnetfält måste utarbetas och införas.

4. Friktionskarakteristik för lågfriktionsunderlag

bör specificerasbättre och helst vara likvärdig

med dubbriven is vid -5°c till -15°c.

5. Kompressorns inkopplingstryck bör föreskrivas som

initialtryck för motorfordon vid energiförbruknings-

prov.
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Kraven på återstående prestanda efter energiför-

brukningsprov bör för motorfordon ändras till att

varningsanordningen för låg energinivå inte får

aktiveras under den föreskrivna provningstiden med

systemet i funktion.

För släpvagnar föreslås att referenstrycket ändras

till det som motsvarar högsta tillåtna manövertryck

för reservbromsverkan enligt reglementets annex 10.

Motorvarvtalet vid energiförbrukningsproven bör

specificeras till normalt tomgångsvarvtal.

Föreskrifterna för flerstegsprov för motorfordon

bör ändras så att den önskade trycksänkningskurvan

under reglering kan erhållas genom ospecificerat

antal delbromsningar utan blockering av lufttill-

försel.

Energiförbrukningsprovet för släpvagnar bör kom-

pletteras med alternativa metoder i form av prov-

ning av enstaka axlar om dessa har separat tryck-

krets, provning i flera steg som för motorfordon

samt provning på lågfriktionsunderlag med full

last.

Energiförbrukningsprovet för släpvagnar bör kom-

pletteras med anvisning om att lastkännande venti-

ler skall ställas i fullastläge under hela provet.

Svårighetsgraden på energiförbrukningsprovet för

släpvagnar bör utredas närmare eftersom svenska

släpfordon med moderna system inte klarat upp-

ställda krav.

Provningsmetoden för bestämning av utnyttjad frik-

tion bör ändras så att referensvärdet bestäms genom

mätning av bästa retardation med antilåssystemet

urkopplat,
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14.

15.

160

Provning avseende tiden för bromstrycksuppbyggnad

vid passage från låg till hög friktion bör införas.

Provning på underlag med osymmetrisk friktion

(split friction) bör införas med krav på stabili-

tet och bromsförmåga.

Provning avseende bromsning vid kurvingång på

underlag med låg friktion bör införas med krav

på redovisning av högsta utgångshastighet, i pro-

cent av maximal hastighet utan bromsning, med vil-

ken provet kan genomföras med acceptabel styrför-

måga och stabilitet samt bromsförmågan under dessa

betingelser.

VTI RAPPORT 257



28

161

FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE AVSEENDE PRÖVNING AV

ANTILÅSSYSTEM

Med anledning av i avsnitt 27 framförda ändringsför-

slag föreligger behov av fortsatt arbete enligt följande:

- Utarbetande av dokument på engelska med detaljfor-

mulering av de ändringsförslag som inte fordrar

ytterligare utredning för att detta skall kunna

göras. Dokumentet utformas så att det kan föreläggas

ECEs arbetsgrupp för revidering av ifrågavarande

bestämmelser.

- Experimentella studier av alternativa metoder för

provning av släpfordons energiförbrukning i jämfö-

relse med nu gällande ECE-bestämmelser.

- Experimentella studier av förutsättningarna för

svenska släpfordon att uppfylla nu gällande respek-

tive föreslagna krav avseende luftförbrukning.

- Undersökning av förutsättningarna för svensk prov-

ning av antilåssystems funktion under inverkan av

elektromagnetiska fält.

Därutöver är det önskvärt att utföra:

- Experimentella studier för att utvärdera felsäker-

hetsfunktionerna hos 1 EurOpa marknadsförda antilås-

system.

- Studier av driftsäkerhet och underhållsbehov resp.

- kostnader hos ett antal antilâssystemutrustade

fordon i yrkesmässig trafik i Sverige under olika

'driftbetingelser.
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ANNEX 13 (till ECE- reglemente 13)

'KRAV TILLÄMPLIGA VID PROVNING AV BROMSSYSTEM MED

ANTILÅSSYSTEM (HJULLÅSNINGSFÖRHINDRARE)

ALLMÄNT

Syftet med detta annex är attdefiniera minimikrav för

bromssystem med antilåssystem på vägfordon. Detta

annex gör det inte obligatoriskt att förse fordon med

antilåssystem,men om sådana system är monterade på

ett vägfordon måste de uppfylla kraven i detta annex.

Dessutom skall motordrivna fordon som får draga en

eller flera släpvagnar med tryckluftsbromsar, när

fordonen är lastade, uppfylla kraVen på anpassning

som uppställs i annex 10 i detta reglemente.

DEFINITION

Ett antilåssystem är en del av ett färdbromssystem

som automatiskt kontrollerar graden av slip, i hjulets

rotationsriktning,på ett eller flera hjul hos fordo-

net under bromsning.

De system som för närvarande är kända består av en

eller flera sensorer, en eller flera styrenheter och

reglerventiler. Varje system av annorlunda utförande

som kan bli introducerat i framtiden skall anses

vara ett antilåssystem om det ger en funktion motsva-

rande vad som föreskrivs i detta annex.'
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Sid 2

SYSTEMETS BESKAFFENHET OCH KARAKTÄRISTIKA

De enda anordningar som anses vara antilåssystem i

meningen av paragraf 1 av annex 10 i detta reglemente

är de som uppfyller följande två krav:

Åtminstone två hjul på olika sidor av fordonet måste

vara reglerade på sådant sätt att vart och ett kan

sätta sitt eget reglersystem i funktion. Om de två

reglerade hjulen är på olika axlar, måste de placeras

diagonalt och vardera hjulet måste vara i stånd att

sätta det reglersystem i funktion som sitter på samma

axel som hjulet.

För motorfordon gäller att om de två reglerade hjulen

sitter på samma axel, måste det vara en bakaxel.

Systemen måste fördelas så bland axlarna att den

stabilitet som beskrivs i annex 10 till detta regle-

mente erhålles. Emellertid skall inte system monterade

på pivåaxlar eller lyftbara axlar bedömas bidra till

den stabilitet som definieras i detta annex.

Ett fordon utrustat med ett system som inte bedöms_

vara ett antilåssystem i meningen av paragraf 3.1 ovan,

måste likaså uppfylla kraven i annex 10 till detta

reglemente. Om de relativa lägena hos friktions-

nyttjningskurvorna inte uppfyller kraven i annex 10,

paragraf 3.1.1., skall emellertid en kontroll göras

för att säkerställa att hjulen på åtminstone en av

bakaxlarna inte låser sig före hjulen på framaxeln

eller -axlarna under de förhållanden som beskrivs i
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annex lO, paragraf 3.1.1. och 3.1.4. med hänsyn till

bromskraftfördelningen respektive hjulbelastningen.

Alla slags avbrott i elförsörjningen till anordningen

och/eller till yttre kablaget till den elektroniska

styrenheten skall signaleras till föraren via en

optisk varningssignal. Det måste vara lätt att med

verkstadsutrustning kontrollera att alla varnings-

anordningar är väl fungerande. Kontrollampor måste

vara synliga även i dagsljus; det måste vara lätt

för föraren att kontrollera att de fungerar.

Vid fel på antilåssystemet måste den återstående

bromsförmågan vara den som föreskrivs i detta regle-

mente för det aktuella fordonet i fallet att fel

förekommer i transmission till färdbromsen (se para-

graf 5.3.2.4. i detta reglemente). Detta krav skall

inte tolkas som ett avsteg från kraven rörande nöd-

bromsning.

Funktionen hos antilåssystemet får inte påverkas

ogynnsamt av magnetfält.

SPECIELLA BESTÄMMELSER RÖRANDE MOTORFORDON

ENERGIFÖRBRUKNING

Bromssystem utrustade med antilåssystem måste uppfylla

kraven även när färdbromsen nyttjas under långa

perioder. Uppfyllandet av detta krav skall verifieras

medelst följande prov:
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Provförfarande

 

Begynnelseenerginivån i energiförrådsbehållaren(-arna)

skall vara den som föreskrivs av tillverkaren.

Från en begynnelsehastighet av minst 50 km/h skall

fordonets bromsar sättas an helt en tid t, på en kör-

bana med friktionskoefficienten O,3*)eller mindre,

och alla hjul utrustade med antilåssystem måste för-

bli under reglering hela denna tid.

Fordonets motor skall sedan stOppas eller tilloppet

till energiförrådsbehållaren stängas av.

Färdbromsmanövreringen skall sedan påverkas för fullt

fyra gånger i följd med fordonet stående stilla.

När bromsarna sätts an för femte gången måste det

vara möjligt att bromsa fordonet med åtminstone den

verkan som föreskrivs för sekundär (nöd-)bromsning av

det lastade fordonet.

Under proven skall matarledningen blockeras och en

energiförrådsbehållare på 0,5 l volym anslutas till

 

*) Tills sådana provytor blir allmänt tillgängliga
får däck vid slitagegränsen och högre värden upp till
0,4 användas efter den tekniska provningsmyndighetens
gottfinnande. Det erhållna aktuella värdet och typen
av däck och ytan skall registreras.
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(i enlighet med annex 7 paragraf

i fallet med ett

manöverledningen

1.2.2.3.

motordrivet fordon som får draga en släpvagn utrustad

till detta reglemente)

med tryckluftsbromsar. När bromsarna sätts an den

femte gången, som stadgat i paragraf 4.1.5. får

energinivån som tillförs manöverledningen inte vara

under halva den nivå som erhålls efter en full broms-

ansättning som börjar med energinivån vid dess maxi-

minivå.

Tilläggskrav

Vägbanans friktionskoefficient skall mätas med for-

donet ifråga med den metod som beskriVs i appendixet

till detta annex.

Bromsningsprovet skall företas med motorn frånkOpplad.

Bromsningstiden t skall bestämmas med formeln

V
max

t = 7

där t uttrycks 1 sekunder och.'vmax representerar

konstruktionshastighetens maximivärde i km/h med övre

gränsen 160 km/h.

Om tiden t inte kan fullföljas i en enda bromsning

får ytterligare bromsning användas upp till maximalt

4.

Om provet utföres genom flera bromsningar får ingen

ny energi tillföras mellan de olika bromsningarna i
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provet och från andra bromsningen får energiförbruk-

ningen motsvarande initialsansättningen av bromsen

tas med i beräkningen.

Funktionen som beskrivs i paragraf 4.1.5 skall

kontrolleras

antingen genom att ett prov företas på en yta med god

friktion under de villkor som fastläggs i annex 4 till

detta reglemente - under provet får energikällan inte

påfylla bromssystemets energiförrådsbehållare -

eller att vid slutet av fjärde bromsansättningen, med

fordonet stillastående, verifiera att energinivån i

förrâdsanordningen(-arna) är vid eller över den för

sekundära (nöd-)bromsningen.

FRIKTIONSUTNYTTJANDE

Antilâssystemets utnyttjande av friktionen innefattar

den teoretiska ökningen av bromssträckan utöver det

teoretiska minimivärdet. Antilåssystemet skall anses

vara tillfredsställande när villkoret 83 0,75

är uppfyllt, där 8 representerar den utnyttjade

friktionskoefficienten definierad i paragraf l. i

appendixet till detta annex. Kravet skall inte tolkas

som att bättre bromsningsprestanda krävs än vad som

föreskrivs av reglementet för fordonet ifråga.

Utnyttjandet a av friktionskoefficienten skall mätas

på vägbanor med en friktionskoefficient inte över-

stigande 0,3 (se fotnot till paragraf 4.1.2.)

respektive omkring 0,8 (torr väg), med en begynnelse-

hastighet av 50 km/h.
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Provförfarandet för att fastställa friktionskoeffici-

enten (A) och formeln för beräkning av friktionsut-

nyttjandet ( e) fastläggs i appendixet till detta

annex .

TILLÄGGSKONTROLLER

Vid hastigheter över 15 km/h får de hjul som regleras

av antilåssystemet inte låsa när full bromskraft

plötsligt läggs an på de två slagen av vägbanor som

specificeras i paragraf 5.2 ovan vid låga begynnelse-

hastigheter V=4O km/h och vid höga begynnelsehastig-

heter VO::0,8 Vmax '5120 km/h.

Hjulen får inte låsa när en axel passerar från en hög

friktionskoefficient (omkring 0,8) till en låg

(se paragraf 4.1.2.). Körhastigheten och bromsens

ansättningsögonblick skall beräknas så att denna

passage från ett tillstånd till det andra görs vid

hög och låg hastighet under de förhållanden som fast-

läggs i paragraf 6.1. ovan.

I fall som föreskrivs i paragraf 6.1 och 6.2 ovan

skall korta peroder av låsning tillåtas förutsatt

att<üaär sådana att fordonet inte avviker från sin

begynnelsekurs.
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SPECIELLA BESTÄMMELSER FÖR SLÄPFORDON

ENERGIFÖRBRUKNING

Bromssystem utrustade med antilåssystem skall vara

så konstruerade att även efter det att färdbromsen

satts an för fullt en stund skall fordonet ha till-

räckligt med energi i behåll för att kunna bringas

till stOpp inom en rimlig sträcka.

Uppfyllandet av ovanstående krav skall kontrolleras

med förfarandet som specificeras nedan med fordonet

olastat på en rak och plan väg med en körbana som

har en god friktionskoefficient.

Energinivån i energiförrådsbehållaren (-na) vid

provets början skall vara den maximala enligt fordons-

tillverkarens specifikation. I fallet med en standard-

utrustning enligt annex 6, paragraf 1.3. till detta

reglemente, skall energinivån vid provningens början

vara ekvivalent med ett tryck av 8 har vid kopplings-

huvudet för släpvagnens matarledning.

Bromsarna skall ansättas för fullt under en tid

t = 15 s; varvid alla hjul utrustade med antilås-

system måste förbli under reglering. Under detta prov

skall tillförseln till engergiförrådsbehållaren (-arna)

stängas av.

Om axeln eller axlarna utrustade med antilåssystem

erhåller energi från en eller flera energiförråds-

behållare som delas med en annan axel eller med andra
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axlar som inte är utrustade med antilåssystem så får

tillförseln till axeln elleraxlarna som inte är så

utrustade stängas under bromsningen. Energiförbruk-

ningen som motsvarar bromsansåttningen på den axeln

eller axlarna vid bromsningens början Skall emeller-

tid tas med i beräkningen.

Vid slutet av bromsningen, med fordonet stillastående,

skall färdbromsen ansättas för fullt fyra gånger. Under

den femte ansättningen måste trycket i systemet vara

tillräckligt för att ge åtminstone 50% av de prestanda

som föreskrivs för det lastade fordonet.

FRIKTIONSUTNYTTJANDE

Bromssystem utrustade med.ebtantilåssystem skall anses

0,75

är uppfyllt där 8 representerar den utnyttjade friktio-

tillfredsställande när villkorete z_

nen sxxn definieras i paragraf 2. av appendix till

detta annex, Detta villkor skall uppfyllas, med for-

donet olastat, på en rak och plan väg med körbana

som har en hög friktionskoefficient.

TILLÄGGSKONTROLLER

Vid hastigheter överstigande 15 km/h får hjulen som

kontrolleras av antilåsanordning (-ar) inte låsa när

full bromskraft plötsligt läggs på. Detta skall kon-

trolleras, under de betingelser som beskrivs i para-

graf 8, vid en låg begynnelsehastighet V = 40 km/h,

och vid en hög begynnelsehastighet VÖ'" 80 km/h.
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Korta perioder av hjullåsning skall emellertid till-

låtas förutsatt att de inte är sådana att fordonet

avviker från sin begynnelsekurs.
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ANNEX 13 - Appendix

FRIKTIONSUTNYTTJANDE

MÄTMETOD FÖR MOTORDRIVNA FORDON

Bestämning av friktionskoefficienten (K)

Vägens friktionskoefficient bestäms på vedertaget

sätt som beskrivs i paragraferna l.l.2. till l.l.6.

nedan, och utförs vid en begynnelsehastighet av

50 km/h med det fordon som provas.

Antilåssystemet skall frånkopplas.

Bromsarna skall sättas an på endast en axel som är

utrustad med systemet.

Den dynamiska belastningen på axeln skall vara den som

ges av relationerna i annex 10 till detta reglemente

med fordonet lastat*).

Flera prov skall uföras för att bestämma maximala

retardationen (Jm :ÄH' 9) för fordonet utan läsning

av hjulen.

 

*)Fordonet skall vara olastat om bestämningen av 8 är
baserad på det olastade tillståndet.
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1.1.6. Friktionskoefficienten K skall beräknas för ett två-

axlat. fordon, genom formeln:

 

där:

Pt är det provade fordonets massa;

Pi representerar statiska belastningen på axeln

R är de obromsade hjulens rullmotstånd

R = 0,01 Pi antas gälla för icke drivande axel

R = 0,015 Pi för drivande axel;

h är tyngdpunktshöjden;

E är hjulbasen;

Zm är maximala bromskraftförhållandet utan hjul-

låsning, med antilåsanordningen bortkopplad,

under villkoren i paragraf 1.1.3. ovan.

Värdet på K skall avrundas till andra decimalen.

1.2. Bestämning av friktionsutnyttjandet ( 8)

1.2.1. Friktionsutnyttjandetg;skall beräknas med ena eller

andra av följande formler:

1.2.1.1. Där alla fordonets hjul kontrolleras

 

Zmax
Det antas att E = K

där:

Zmax är maximala bromskraftförhållandet som

erhålls vid antilåsanordningen.

K är friktionskoefficienten bestämd som visas i

paragraf 1.1.6. ovan;
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Där endast en axel är utrustad:

 

Det antas att 8 =

Friktionsutnyttjandet får också bestämmas genommät-

ning av stOppsträcka. *)

 

Det erhålles från följande formel:

S 2 C V + V2
190 .9 .p

L

där:

5 är bromssträckan

C är koefficienten som definieras för varje fordons-
typ i annex 4 till detta reglemente (O,l för
fordon av kategori Ml och 0,15 för fordon av
kategorierna M2, M3, Nl, N2 och N3).

V är fordonets begynnelsehastighet i km/h

(V = 2 50 km/h

K
Q = '

L
K är maximala friktionskoefficienten mellan däck

och väg bestämd enligt paragraf 1.1.6 ovan.

n är friktionskoefficienten mellan samma väg och

låst hjul bestämd med samma fordon som undergår
provningarna.

för bestämning av UL:

- antilåsanordningen skall vara frånkOpplad;

- bromsarna skall ansättas för fullt på fordonets

alla hjul vid en begynnelsehastighet Vas50 km/h

- flera prov skall utföras för bestämning av for-

donets medelretardation (JL :1th)

med alla hjul låsta.

*ÖMetoden som används vid provet skall nämnas i

provningsrapporten.
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MÄTMETOD FÖR SLÄPFORDON

Bestämning av friktionsutnyttjandet ( e)

Bromskraftsförhållandets medelvärde skall bestämmas

för hela kombinationen med hänsyn tagen till de

obromsade axlarnas rullningsmotstånd. Provet skall

utföras vid en hastighet av 50 km/h varvid rullnings-

motståndet antas vara 0,01.

Provet skall utföras genom att en axel i taget

bromsas och dragfordonets motor frånkOpplas.

Följande relation skall verifieras:
Z

8 = få :0,75
0

där:

ZO är maximala bromskraftförhållandet som erhålls
vid bromsning av en axel utan hjullâsning med
antilåsanordningen frånk0pplad;

Z1 är bromskraftförhållandet som erhålls vid broms-

ning av samma axel på samma vägbana med antilås-
anordningen i funktion.

Värdena som skall användas för Zl ochzü)skall vara

aritmetiska medelvärdet för det tre värdena som

mäts i följd under samma provförhållanden.
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ANTILÅSSYSTEM

METOD FÖR VÄGPROV SAE J 46 JUN 80

SAE REKOMMENDERAD METOD

Syfte

Denna SAE rekommenderad metod fastställer ett enhet-

ligt förfarande för provning på väg av antilåssystem

(bromssystem med hjulslipreglering) på personbilar,

lastbilar, bussar och fordonskombinationer.

Omfattning

 

Reglerna för provningen avser bestämning av antilås-

systemets egenskaper med avseende på:

Fordonsstabilitet, manövrerbarhet och systemfunktion

under olika vägförhållanden inkluderande vägbanor

med olikformig friktion såväl som vägbanor med jämn

friktion.

Fordonets st0ppsträcka på olika vägytor.

Ej omfattat av detta rekommenderade förfarande är:

a) Provning av radiofrekvensinterferens

b) Provning av energiförbrukning vid långvarig

bromsning.

Instrumentering och utrustning

Accelerometer (retardationsmätare)

Instrumentering för bromstemperatur

Instrumentering för fordonshastighet och hjulhastig-

het

Vägmätare

Ringtrycksmätare
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Utrustning för mätning av stOppsträcka

Utrustning för mätning av fordonets girvinkel

Vikningsskydd för släpvagnar (valbart om tillämpligt)

Möjlighet till frånkOppling av antilåsbromssystemet

Instrumentering för systemtryck (valbart i tillämp-

liga fall)

Fordonsstabilisator (valbart om behövligt för for-

donets stabilitet)

Hjälpmedel för att utmärka den punkt vid vilken

bromsarna slås till (t ex en bromspistol)

Provbanor

 

3,7 m (12 foot) breda vägbanor med olika friktions-

nivåer fordras, med tillräckligt utrymme på alla

sidor för infart, utrymmesbehov vid provet och åter-

ställning efteråt (Se fig 2-4).

Vägytebeskrivning och föreslagna (endast riktlinjer)

längder för banor med homogen friktion under antagande

att alla bromsarna arbetar normalt och maximihastig-

heten är som visas i tabell 1.

Koner för banmarkering i erforderlig mängd.

Förberedelse av fordonet

 

Inspektera bromsarnas friktionselement och verkställ

utbyte om förslitningen är över 25% eller om några

onormala förhållanden föreligger. Provens svårighets-

grad kan fordra täta kontroller för att överjustering

av bromsarna ska undvikas.

Installera och kalibrera utrustningen. Se fig 1

beträffande metod för montering av termoelement i

bromsarna.

Montera ballast om detta är nödvändigt för att simu-
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lera önskade lastninqstillstånd hos fordonet.

Inspektera däcken och byt ut om otillfredsställande

slitagetillstånd föreligger. Justera ringtrycket enligt

fordonstillverkarens rekommendationer ifråga om fordon

med en totalvikt av 4500 kg (10 000 1b)

För fordon med totalvikt större än 4500 kg

eller mindre.

(10 000 1b)

används fordonstillverkarens maximala rekommenderade tryck.

På fordon utrustade med justerbara servosystem,

justera systemet till maximalt frånslagstryck.

På ledade fordon, installera vikningsbegränsare.

Allmänna anmärkningar

Under detta förfarandes alla faser lägg märke till

och notera varje ovanlig bromsning eller ovanliga

köregenskaper hos fordonet såsom ihållande låsning

av ett reglerat hjul, aktiverande av en varnings-

signal, tillslag av ett sekundärt bromssystem eller

parkeringsbromssystem, omåttlig sidoavvikelse etc.

Inledande bromstemperatur. - Bromstemperaturen som

föreligger inom 320 m (0.2 miles) före påbörjande

av bromsningen (medeltemperaturen av bromsarna på

hetaste axeln, bromsarna frånslagna).

När inte annat specificeras skall bromstemperaturen

vid provets början vara 66 - 930C (150 - 2000F).

På fordon där detta är aktuellt laddas energiförrådet

före varje bromsnings-till maximalt tryck (vakuum)

prov och systemtrycket (Evakuumet) noteras vid broms-

ningens slut.

     

Taxül l

FöreslagenAmtagenrmnç
Vägyta ;banlängd hastighet*

ft 3 m mphê km/h
Mycket låg friktion-slät is el liknande 400 122 20 32
Låg friktion-våt specialasfalt,jennite,-"-å 400 122 30 48
Medelhög friktion-våt asfalt el våt betong: 300 91 40 64

Hög friktion-torr asfalt el torr betong ' 400 122 60 97
Special-avjämnat löst grus ' 250 76 30 48

  

 

 

*Stegvis ökning till denna hastighet rekommenderas
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Bromsens ansättning skall göras under körning på normal

växel. På fordon med manuell växellåda frikopplas

motorn.

StOppsträcka definieras som den sträcka som tillrygga-

läggs mellan den punkt vid vilken föraren börjar

att röra på bromsreglaget och den punkt vid vilken

fordonet kommer till vila. Eftersom stoppsträcka på

en given väg varierar ungefär som kvadraten på

begynnelsehastigheten, kräver jämförande kontroller

att fordonshastigheten, vid vilken bromsreglaget

först rörs, ligger inom 1% av nominella värdet för

varje provbetingelse. Alternativt kan hastighetsvari-

ation upp till ett föreslaget maximum av i 5% tolere-

ras om varje uppmätt stoppsträcka multipliceras med

kvadraten på förhållandet mellan nominell och verklig

begynnelsehastighet.

Fordonets girvinkel definieras som fordonets vinkel-

avvikelse mellan den punkt vid vilken bromsreglaget

påverkas och den punkt vid vilken fordonet kommer

till vila. (Det vill säga, ett helt varv i medurs

riktning ger en girvinkel av +360O medan ett kvarts

varv moturs ger en girvinkel av -9OO.)För fordons-

kombinationer skall girvinkeln för varje fordon

noteras.

Fordonets sidavvikelse definieras som det större

av avstånden mellan en referenspunkt framtill och

en referenspunkt baktill på fordonet längs dess

longitudinella mittlinje och mittlinjen för det

körfält i vilket en bromsning skall fullföljas.

För fordonskombinationer skall sidoavvikelsen noteras

för varje fordon.

Fordonets retardation definieras som värdet vid

vilket accelerometern är nästan konstant under

huvuddelen av stoppsträckan för varje given vägyta.

Rattkorrektioner får göras under proven.

Provningen skall utföras vid lasttillstånden olastat
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samt totalvikt om inte annat specificeras.

Befria däcken från stenar och främmande föremål utom

när detta är omöjligt p g a speciella vägbeläggningar.

Bromspedalansättningen skall vara så snabb som möjligt

vid varje prov.

Förfaringssätt

För fordon med nya bromsbelägg och trummor eller med

bromsar som ger varierande resultat utföres inslit-

ning enligt följande:

För personbilar och fordon med totalvikt 4500 kg

(10 000 lb)

genom bromsning till stopp 200 gånger från 64 km/h

(12 ft/sz).

Avstånden mellan stOppen skall vara sådana att

och därunder, görs inslitning av bromsarna

(40 mph) med retardationen 3,7 m/s2

begynnelsetemperaturen hos bromsarna går ned till

lZlOC (2500F) eller maximalt 1,6 km (1 mile).

(l mile)

även om begynnelsetemperaturen överskrider lZlOC

(2500F).

Observera: Maximalt 1,6 km måste iakttagas

. För fordon med totalvikt över 4500 kg (10 000 lb)

görs 500 bromsansättningar (växel i friläge eller

frikopplad motor) enligt tabell 2. När, under någon

serie, hetaste bromsen uppnår 2600C (5000F), fort-

sättes vid dessa bromsningsförhållanden till ett

sammanlagt antal av 500 inslitningsbromsningar

utom att en högre eller lägre bromsenergibetingelse

skall användas om detta är nödvändigt för att bibe-

hålla en temperatur av 2600i lOOC (5000i 500F).

Notera temperaturen omedelbart efter varje inbroms-

ning.
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Tabell 2.

Bromsningsbetingelserz1Oft/52(3m/sz)

Antal med intervall av 1 mile (1,6 km)

Serie bromsningar (eller maXimalt mogligt mindre anlCH

m p h km/h

1 175 40 till 20 64 till 32

2 25 45 till 20 72 till 32

3 25 50 till 20 80 till 32

4 25 55 till 20 88 till 32

5 25 60 till 20 97 till 32

     

 

Efter inslitning justeras bromsarna enligt till-

verkarens specifikationer.

Prov på vägyta medkonstant friktion

 

Notera stoppsträcka, slutlig sidavvikelse och gir-

vinkel för det antal snabba bromsningar vid olika

hastigheter och friktionsförhållanden som anges nedan.

Växla om mellan bromsningar med och utan antilåssystem

inkopplat och sampla båda riktningarna om två rikt-

ningar används. Antalet stOpp är föreslaget minimi-

antal. Säkerhetsöverväganden kan utgöra berättigad

anledning till att riskfyllda bromsningar med anti-

låssystemet urkOpplat utesluts.

Fyra bromsningar till stOpp från 32 km/h (20 mph) med

antilåssystemet inkopplat och fyra bromsningar till

stopp med antilåssystemet urkopplat på vägyta med

mycket låg friktion (om sådan är tillgänglig).

Fyra bromsningar till stopp från 32 km/h (20 mph) med

antilåssystemet inkopplat och fyra med antilåssystemet

urkopplat på vägyta med låg friktion.

Fjuxibromsningar till stOpp från 48 km/h (30 mph) med

antilåssystemet inkopplat och fyra med antilåssystemet

urkopplat på vägyta med låg friktion.
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Fyra bromsningar till stopp från 32 km/h (20 mph) med

antilåssystemet inkopplat och två med antilåssystemet

urkopplat på Vägyta med medelhög friktion.

Fyra bromsningar till stopp från 64 km/h (40 mph) med

antilåssystemet inkOpplat och två med antilåssystemet

urkopplat på Vägyta med medelhög friktion.

Fyra bromsningar till stopp från 48 km/h (30 mph) med

antilåssystemet inkOpplat och fyra med antilåssystemet

urkOpplat på Vägyta med speciell friktion.

Fyra bromsningar till stOpp från 32 km/h (20 mph) med

antilåssystemet inkOpplat och två med antilåssystemet

urkopplat på vägyta med hög friktion.

Fyra bromsningar till stopp från 64 km/h (40 mph) med

antilåssystemet inkOpplat och två med antilåssystemet

urkOpplat på vägyta med hög friktion. Valfritt för

personbilar och fordon under 4500 kg (10 000 lb).

Fyra bromsningar till stOpp från 97 km/h (60 mph) på

Vägyta med hög friktion.

Prov på yta med osymmetrisk friktion (split friktion)

Notera stoppsträcka, slutlig sidoavvikelse och gir-

vinkel för åtta snabba bromssättningar till stOpp

från 32 km/h (20 mph) och åtta från 64 km/h (40 mph)

med början i linje med och centrerat på skiljelinjen

(fig 2).

Ena sidan av fordonet skall vara på ytan med mycket

mellan de två ytorna med olika friktion

låg eller låg friktion, medan den andra sidan skall

vara på ytan med medelhög eller hög friktion använd

i paragraf 7.2. Ytan med den högre friktionen skall

ha åtminstone två gånger så hög friktion som ytan

med den lägre friktionen mätt med retardation med låst

hjul eller mätt med stoppsträcka. Riktningen omkastas

för varje bromsning (d v 5 första bromsningen görs

med fordonets vänstra sida på vägytan med den lägre

friktionen, andra bromsningen med högra sidan på den

lägre friktionen, etc).
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Fyra bromsningar till stOpp från 32 km/h (20 mph) med

antilåssystemet inkOpplat och med den lägre friktionen

på vänster sida.

Fyra bromsningar till stopp från 32 km/h (20 mph) med

antilåssystemet ink0pplat och med den lägre friktionen

på höger sida.

Fyra bromsningar till stOpp från 64 km/h (40 mph) med

antilåssystemet inkOpplat och med den lägre friktionen

på vänster sida.

Fyra.bromsningar till stOpp från 64 km/h (40 mph) med

antilåssystemet inkOpplat och medckaulägre friktionen

på höger sida.

Prov på Vägyta med längs färdriktningen varierande

 

friktion.

 

Notera fordonsretardation, slutlig sidoavvikelse och

girvinkel för fyra snabba bromsansättningar till stOpp

från 64 km/h (40 mph)

tillstånd till ett annat

vid färd från ett friktions-

(fig 3). En yta skall ha

mycket låg eller låg friktion medan den andra skall ha

medelhög eller hög friktion. Den högre friktionen

skall vara åtminstone två gånger så stor som den lägre

friktionen mätt med retardation med låst hjul eller

mätt med stOppsträcka. Två bromsningar till stOpp

skall göras på ytorna där friktionen förändras från

låg till hög och två bromsningar på ytorna där frik-

tionen förändras från hög till låg. Bromsarna skall

ansättas så att friktionsövergången vid den axel som

provas erhålls vid ungefär tre fjärdedelar av begynnel-

sehastigheten.

Observera: Vid övergång från hög till låg friktion

noteras om hjullåsning erhålles och vid övergång

från låg till hög friktion uppmärksammas om retarda_

tionsvärdena är riktiga för vardera ytan.

Två bromsningar till stopp från 64 km/h (40 mph) på

ytorna där friktionen ändras från låg till hög.

Två bromsningar till stOpp från 64 km/h (40 mph) på

ytorna där friktionen ändras från hög till låg.
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Filbytesprov, om tillämpligt

Filbytesmanövern görs på lågfriktionsbanan beskriven

.i fig 4 med fordonet i olastat tillstånd.

Kör igenom filbytesbanan med konstant hastighet utan

bromsning. Öka hastigheten för varje succesiv genom-

körning tills konerna blir träffade. Bestäm den maxi-

mala genomkörningshastigheten vid vilken filbytet

kan göras utan att någon kon träffas och detta åt-

minstone för tre av sex på varandra följande identiska

genomkörningar. Upprepa om nödvändigt. Notera hastig-

heten för vardera av de sex genomkörningarna och

antal eventuellt träffade koner.

Kör i konstant hastighet till den punkt i filbytes-

banan där bromsarna skall ansättas, gör en snabb

bromsansättning och styr genom banan till stopp

(fig 4). Öka den hastighet vid Vilkenbromsning sker

för var;. uccesiv bromsningskörning tills konerna

träffas. Bestäm den maximala begynnelsehastigheten för

bromsning vid vilken filbytet kan göras utan att

konerna träffas vid minst tre av sex på varandra

följande likadana bromsningsförlopp. Upprepa om nöd-

vändigt. Notera begynnelsehastigheten vid bromsning

för varje bromsningsförlopp och antal eventuellt

träffade koner. Notera även ansättningsfel, stOpp-

sträcka, slutlig fordonssidoavvikelse och slutlig'gir-

vinkel, Bromsansättningsfelet, E, måste vara inom

il,51n(5ft):ñh:att provet skall få användas vid be-

stämning av maximal begynnelsehastighet vid bromsning.

Filbytesförmåga - Filbytesförmågan är förhållandet

mellan maximal hastighet för bromsning, Vb, och

maximal genomkörningshastighet,Vd:

Vb
P=T

Rapportformulär

Fordonsinformationsblad fig 5

Datablad för provresultat fig 6

Datablad för filbytesprov fig 7
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Figur 1. Typiska installationer av termoelement
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YTA MED MYCKET LÃG ELLER LÅG FRIKTION 4 4 212(3,66i)MIN y///N///n/N///////[////////M///UU/NNy///Aj
12(3,66)MIN Y A MED ME ELHOG ELLER HOG FRIKTION

_'
u v '7

400(122)MIN. 1;

  

\

ANM. DIMENSIONERNA ÄR FT (m)

Figur 2. Provbana med osymmetrisk friktion

 

é2ååäåâåååâåâåââê
âåâäâåâåâåi i* FEIKTIO . '

Figur 3. Provbana med friktionssprång
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FORDONSDATABLAD

PROV NR DATUM

PROVPLATS OCH ADRESS

FORDONSTYP OCH MODELL

TOMVIKT: FRAMAXEL BAKAXEL(LAR) TOTALT:

AXELAVSTÃND: SLÄPVAGNSAXLAR

UPPSKATTAD TP KOMBINATIONEN TOTALT

LASTAD VIKTzFRAMAXEL BAKAXEL(LAR) TOTALT

SLÄPVAGNSAXEL/LAR)

KOMBINATIONEN TOTALT

SPECIELLA OMSTÄNDIGHETER SOM KAN PÅVERKA BROMSPRESTANDA a

DÄCKDIMENSION, FABRIKAT OCH TYP

FRAM BAK SLÄPFORDON

BROMSTRUM(SKIV)DATA:

FRAM BAK SLÄPVAGN

BROMSAR:

FRAM DIM. TYP

BAK - FRÄMRE DIM. TYP

BAK - BAKRE* DIM. TYP

SLÄPFORDON DIM. TYP

MANÖVRERINGSDETALJER( FYLL I PER RUBRIK FÖR ANTINGEN HYDRAULISKA ELLER

TRYCKLUFTSBROMSAR)

OM HYDRAULIK: VACUUMSERVO ELLER PEDALUTVÄXLING HUVUDCYL. HJULCYL.

TRYCKLUFT SERVO OCH EFFEKTIV DIAM. OCH DIAM.

TYP OCH STORLEK PEDALVÄG SLAG

OM TRYCKLUFT: LUFTCYLINDER SPELJUSTERARMS- KAMRADIE KAMROTATION

TYP OCH STORLEK LÄNGD ELLER MED ELLERDM)

KILVINKEL TRUMROTATIOI

FRAM

BAK - FRÄMRE

BAK - BAKRE

SLÄPFORDON

ANTILÃSSYSTEM BESKRIVNING (VENTILER, SENSORER OCH STYRLOGIK)

FRAM

 

BAK - FRÄMRE

 

BAK - BAKRE

 

SLÄPFORDON

 

ANMÄRKNINGAR:

 

 

 

Figur 5. Fordonsdatablad
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PRESTANDAPROVNING AV ANTILÅSSYSTEM

  

 

 

 

  

   

  

    

   

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

DATABLAD

E: PROVNING PÅ YTA MED DATUM
i KONSTANT FRIKTION

[] PROVNING PÅ YTA MED PROV NR
OSYMMETRISK FRIKTION

E] PROVNING PÅ YTA MED FORDON
FRIKTIONSSPRÅNG

YTBESKRIVNING FÖRARE

YTANS TILLSTÅND OBSERVATÖR

FORDONETS LASTTILLSTÄND

BROMS- HASTIGHET ANTILÃS FORDONETS BROMS- SID- GIR-
NING SYSTEM RETARDATION ANSÄTTNINGS- AV- VINKEL KOMMENTARER
NR MPH km/h TILngÅN FT/sz m/sz TRYCK VIKELSE GRAD

KOMMENTARER:

    

Figur 6. Datablad för prestandaprovning av antilåssYstem
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FILBYTESPROVNING AV ANTILÃSSYSTEM

 

 

  

 

DATABLAD

YTBESKRIVNING DATUM
PROV NR

YTTILLSTÅND FORDON
LASTTILLSTÅND FORDON FÖRARE

OBSERVATÖR

KÖRNING PASSAGE- ANTAL

HASTIGHET Vd "
NR MPH km KONTRAFFAR

KOMMENTARER

BROMS- UTGÅNGS- ANTAL ANSÄTT- BROMSf SIDAV- GIR- KOMMEN-

NING HASTIGHET KON- NINGS- STRÄCKA VIKELSE VINKEL TARER

NR TRÄFFAR FEL GRAD

MPH km/h FT m FT m FT m

 

 

  

_ Vb max
PRESTATIONSTAL FÖR FILBYTESMANÖVER P -

Vd max

Figur 7. Datablad för filbytesprovning av antilåssystem
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LITTERATURFÖRTECKNING

Litteraturförteckningen är ämnesindelad enligt

nedanstående ämnesregister.

Inom varje ämne är litteraturen i första hand
sorterad efter utgivningsår och i andra hand
efter författare.

 

Ämnesregister

1. Antilåssystem: Olycksstatistik, förarbeteende

2. Antilåssystem: Översikter, state of the art,

reportage

3. Antilåssystem: Experiment, provmetoder,
bestämmelser

4. Antilåssystem: Teoretiska analyser

5. Antilåssystem: Detaljerade beskrivningar

6. Tunga fordons bromssystem: Bestämmelser
och standard

7. Tunga fordons bromssystem: Systembeskrivning

8. Lastkännande ventiler

9.a Tunga fordons kördynamik: Allmänt

9.b Tunga fordons kördynamik: Bromsning och

styrning

10.a Bildäcks styr- och bromsegenskaper: Tungafordon

10.b Bildäcks styr- och bromsegenskaper: Personbilar

VTI RAPPORT 257



Antilåssystem: OlycksstatistikJ förarbeteende

 

.01 Farr,BN, Neilson,ID

Survey into the accident rates of articulated and rigid commercial

vehicles.

Transport and Road Research Laboratory. Laboratory Report 197

Crowthorne 1968, 16 s

.02 Eaton,DA, Dittmeier,HJ,II

Braking and steering effort capabilities of drivers.

1970 International Automobile Safety conference compendium (SAE

P30)
New York, NY 1970, 3 153-8
SAE Paper 70 03 63

.03 Segel,L, Mortimer,R

Driver braking performance as a function of pedal force and pedal-

displacement levels.

1970 International Automobile Safety conference compendium (SAE

P30)
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bereit.

Nutzfahrzeug

1981, nr 3, s 10-11, 14-7

VTI RAPPORT 257



(
O
m |_:

2.62 Murray,J

Låsningsfritt bromssystem äntligen moget för marknaden.
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heavy-duty vehicles.

American Association for Automotive Medicine . 17th Annual

conference. Oklahoma City, Oklahoma, November 14-17 1973.

Proceedings (AAAM)

Sheboygan Falls, WI 1973, s 3OU-19

.09 Furness,Jw

Legislation and vehicle design: Europe and the UK.
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Automotive Engineer
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Krafthand

1979, vol 52, nr 17, s 1250-ü

Smedley,DG

Microprocessor implementation of a heavy truck antilock braking

system.

AutomotivexElectronics.

Oct. - 2 Nov. 1979 (SAE P-8u,
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2nd international conference, London 29

IEE Conf. publications 181)

Höfer,GG, Goebels,HJ
Antiblockiersystem für Nutzfahrzeuge.
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Performance evaluation of several jackknife control devices.
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Downsview, Ont. 1980, 135 s
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3,28 Road vehicles - braking in a turn - open loopotest prooedure. Fifth

Draft proposal for an International Standard.

ISO/TC 22/SC 9: Sekretariat FAKRA

Frankfurt/Main 1981, Nr 213, 14 s + Annex A-B

3.29 Wheel slip brake control system road test code.

SAE J 46. SAE Handbook 1982

Warrendale, PA 1982, Part 2, s 31.134-7

3.30 Wolff,C, Reineoke,E

Automatisohe Blockierverhinderer in Nutzfahrzeugkombinationen.

FISITA 19. Energy mobility. International oongress, Melbourne Nov.
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Melbourne 1982, vol 2, Paper nr 82.096, 5 3

3.31 Minimum requirements for wheel slip brake control
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Warrendale, PA 1982 Part 2 s 31.138

3.32 Harmon,KB, Struthers KD

Electronic controls for bus, truck and

off-highway vehicle transmissions.
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SAE Information Report
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3.35 Rundkvist,S

Swedish ESV Project
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Steerability during emergency braking. Summary Report.
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3.37 Petersen, E
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WABCO Aus Unserer Entwicklung 1979.

Hannover 1979, s. 12 - 16

3.38 Heissing B, Grunow D, Rompe K.
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Skid prediction.
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