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Inverkan av tunga fordons fjädringsegenskaper och
däckutrustning på vägens nedbrytning

av
Georg Magnusson, Hans-Erik Carlsson och Evert Ohlsson
Statens Väg- och trafikinstitut
581 01 LINKÖPING .

REFERAT

Statens Väg- och trafikinstitut har genomfört en litte-

raturstudie syftande till att belysa hur tunga fordons

fjädrings- och dämpningsegenskaper, boggiutföranden

och däckutrustning påverkar storleken av de dynamiska

axellasttillskott som uppkommer vid färd på ojämn väg

och som har stor betydelse för vägkr0ppens nedbrytning.

Studien har visat att fordonets dämpningsegenskaper

är i detta sammanhang viktigast men även karosseriets

krängdämpning, boggins nickdämpning och däckens fjä-

derstyvhet har stor betydelse. Karosserifjädringens

styvhet har emellertid mindre inverkan.
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II

Influence of the spring Characteristics and tire
equipment of heavy vehicles on the deterioration of
the road

by
Georg Magnusson, Hans-Erik Carlsson and Evert Ohlsson

Swedish Road and Traffic Research Institute

S-581 01 LINKÖPING Sweden

ABSTRACT

The Swedish Road and Traffic Research Institute has

carried out a literature study aiming at elucidating

the influence of the suspension prOperties, the bogie

layout and the tire equipment of heavy goods vehicles

on the magnitude of the dynamic axle loads arising

when travelling on rough roads. These dynamic axle

loads have great influence on the deterioration of

the road.

The study has shown that the damping properties of

the vehicle are most important but that the roll

damping of the body, the pitch damping of the bogie

and the vertical spring Characteristics of the tire

also are very important. However, the spring charac-

teristics of the vehicle body are less important.
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Inverkan av tunga fordons fjädringsegenskaper och
däckutrustning på vägens nedbrytning

av
Georg Magnusson, Hans-Erik Carlsson och Evert Ohlsson
Statens väg- och trafikinstitut
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Statens väg- och trafikinstitut har på uppdrag av

Transportforskningskommissionen genomfört en littera-

turstudie avseende möjligheterna att medelst konstruk-

tiva åtgärder på tunga landsvägsfordon minska den

dynamiska vägpåkänningen som uppkommer p g a fordo-

nens vertikala svängningsrörelser vid färd på ojämn

väg.

Studien har omfattat karosseriupphängningens fjädrings-

och dämpningsegenskaper såväl vid vertikal- som kräng-

ningsrörelse, egenskaperna hos olika boggiutföranden,

däckens vertikalfjädringsegenskaper och sambandet

mellan ringtryck och trycket i kontaktytan mellan däck

och vägbana. Slutligen har också vägens nedbrytning

under inverkan av trafiklast studerats.

Bland inom området verksamma forskare råder stor enig-

het om att fordonets konstruktiva utformning har stor

betydehäaför storleken av uppkommande dynamiska axel-

lasttillskott och därmed för vägkrOppens nedbrytning.

Ett mot vägen skonsamt fordon bör i första hand ha en

tillfjäderstyvheten väl anassad viskös dämpning med

så liten friktionsdämpning som möjligt. Vidare är god

krängdämpning gynnsam. Fjäderstyvheten har begränsad

betydelse men i princip bör fjädringen vara mjuk. Vid

boggiutföranden med lastutjämningsanordningar är det

viktigt att boggiaggregatets nickrörelse är väl däm-
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pad. Däcken bör ha låg vertikalfjäderstyvhet och ge

lågt tryck i kontaktytan mellan däck och vägbana.

Slutligen är stort axelavstând och separatfjädrade

hjul i stället för stela axlar gynnsamt från vägpå-

känningssynpunkt.

För en något fylligare sammanfattning beträffande

karosseriupphängningens fjädring och dämpning hänvi-

sas till rapportens avsnitt 5.3 och beträffande

däckens betydelse och Vägkroppens beteende till av-

snitt 6.8 resp. 7.5. V
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Influence of the axing'characteristics and tire

equipment of heavy vehicles on the deterioration of

the road

by
Georg Magnusson, Hans-Erik Carlsson and Evert Ohlsson

Swedish Road and Traffic Research Institute

S-581 01 LINKÖPING Sweden

SUMMARY

On behalf of the Swedish Transport Research Commission

the Swedish Road and Traffic Research Institute has

carried out a literature study about the possibilities

to reduce the dynamic forces on the road arising from

the vertical movements of the vehicle when travelling

on rough roads by constructive measures on the vehicle.

The study has covered the springing and damping proper-

ties of the vehicle body in bounce as well as in roll,

the properties of different bogie layouts, the verti-

cal springing properties of the tire and the relation-

ship between internal tire pressure and the pressure

in the contact area between tire and road surface.

Finally the bmeakdown of the road under influence

of traffic load has been studied.

There is a common Opinion among researchers working in

the actual area that the constructive layout of the

vehicle suspension has a great influence on the magni-

tude of the dynamic axle loads and thus on the dete-

rioration of the road.

Most important are the damping properties of the

vehicle body. To minimize the dynamic axle loads the

damping should be viscous and carefully tuned to the

spring Characteristics. The Coulomb damping should

be reduced to a minimum. Also a good roll damping is

important while the spring Characteristics of the body
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are less important but should in principle be soft.

It is important that bogie layouts with load equalizing

device possess good pitch damping prOperties. The ver-

tical spring Characteristics of the tire should be

soft. The pressure in the wheel contact area should

be low. Finally a long wheel base and independent

wheel suspensions are favourable for the pavement life.
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1. BAKGRUND

Transportforskningskommissionen (TFK) har genomfört

en utredning med syfte att undersöka konsekvenserna

av en höjning av tillåten boggilast från 160 kN till

180 kN och tillåten bruttovikt från 51,4 till 60 ton.

I samband därmed har frågan uppkommit om det är möjligt

att med konstruktiva åtgärder avseende främst fordo-

nens fjädringsegenskaper, innefattande såväl vagns-

som däckfjädring, reducera den ökade vägpåkänning som

en ökning av tillåten boggilast skulle kunna medföra.

TFK har därför uppdragit på VTI att genomföra en litte-

raturstudie avseende samband mellan vägbelastning/-

slitage och däck-/fjäderutformning. Vid litteratur-

studiens genomförande har framkommit att denna begräns-

ning av studiens omfattning skulle leda till en allt-

för ofullständig bild av aktuella förhållanden och

det beslöts därför att vidga studien till att omfatta

även dubbelaxelkonstruktionens utformning.
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2. INLEDNING

Ett fordon som med runda ochvälbalanserade hjul och

med konstant hastighet färdas utefter en idealt jämn,

slät väg utsätter vägen för en, från fordonet sett,

konstant belastning som är lika med den statiska be-

lastning som uppkommer vid stillastående fordon.

Det förtjänar kanske att påpekas att denna belastning

sedd från vägen inte är konstant, eftersom fordonet

förflyttar sig utefter vägen, utan pulsformad med en

amplitud som bestäms av hjulbelastningen och en våg-

längd som bestäms av fordonets hastighet.

Eftersom idealt jämna vägar inte förekommer i praktiken

utsätts markkontaktytan under ett rullande fordonshjul

för dynamiska tillsatskrafter som överlagras den statis-

ka belastningen. Tillsatskrafterna är huvudsakligen

vertikala och deras storlek beror av ojämnheternas

våglängd och amplitud samt fordonets hastighet och

konstruktiva utformning. De ger däckets markkontaktyta

en vertikalacceleration som t ex via en upphöjning i

vägytan ger en kompression av den i detta hänseende som

en fjäder fungerande luftgummiringen. Fjäderkraften

lyfter hjulcentrum och till detta kopplad hjulupphäng-

ning som ger en kompression av fordonets fjädring vil-

ket leder till att även bilens karosseri lyfts.

Storleken av de rörelser och krafter som uppkommer i

kontaktytan mellan däck och vägbana resp i fordonets

fjädrar och hjulupphängning beror av ett flertal fakto-

rer varav följande här behandlas: däckets fjädrings-

och dämpningsegenskaper, hjulupphängningens fjädrings

och dämpningsegenskaper samt dämpningsegenskaperna hos

belastningsutjämningssystem vid dubbel- och trippel-

axelkonstruktioner (två- och treaxlade boggier).
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Dynamiska hjullastvariationer är små på jämna vägar.

När ojämnheter börjar uppträda ökar de dynamiska hjul-

lastvariationerna, vilket orsakar ökade skador på vägen

så att en cykel av försämrad jämnhet och ökad hjullast

uppkommer. Fordonsfjädersystem som minimerar hjullast-

variationen kan därför minska förstöringshastigheten

hos vägytan (Page, 1974).

Vägnedbrytningen anses approximativt vara proportionell

mot statisk axellast upphöjd till fjärde potens (P4).

Detta betyder att förlusten i form av ökad vägnedbryt-

ning är mycket större vid de tillfällen dynamisk axel-

last överstiger statisk last än vad vinsten är i form

av minskad nedbrytning vid tillfällen av dynamisk axel-

last understigande statisk last. Fordon med stora axel-

lastvariationer anses sålunda orsaka större skada än

sådana med liten axellastvariation även vid samma sta-

tiska axellast (Sweatman, 1981).

Den belastning som fordonet utövar på vägbanan kan så-

lunda, vad avser den dynamiska andelen, påverkas genom

fordonets konstruktiva utformning även om enligt OECD

(1983) forskare och tillverkare är överens om att fjäd-

ringsegenskaperna betyder mindre för vägskadorna än

fordonsgeometri och axellast.

I det följande presenteras resultatet av en litteratur-

genomgång vars avsikt är att belysa på sid. 2 nämnda

faktorers potential vad avser reducering av de dyna-

miska hjullastvariationerna vid färd på ojämn väg.

Fordonsgeometrins betydelse har inte innefattats av

uppdraget.

Kapitlen 3, 4 och 5 har skrivits av Georg Magnusson,

kapitel 6 av Evert Ohlsson, båda vid institutets tra-

fikant- och fordonsavdelning, och kapitel 7 av Hans-

Erik Carlsson vid institutets vägavdelning.
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3. METODER ATT BESKRIVA DYNAMISK AXELLAST OCH

VÄGPÅKÄNNING

Eisenmann (1979) beskriver hjul- och axeldynamiken med

hjälp av variationskoefficienten E.

 

_ den

S = (1)
Pstat

där den = dynamiska hjul-(axel-)lastvariationens

standardavvikelse (dynamiSk hjU1laSt)

Pstat = statisk hjul-(axel-)last

Beroende på vägojämnhet, fjädring, dämpning och färd-

hastighet ligger detta värde mellan 0 och 0,4 varvid

förlust av markkontakt är att förvänta vid §>0,3.

OECD (1983) utnyttjar förutom ovannämnda variations-

koefficient (benämnd: "dynamic load coefficient")

begreppet "impact factor",

P (2)stat+ den

Pstat

 

I det följande utnyttjas termen "variationskoefficient"

för E och i förekommande fall "impact factor" för ut-

trycket enligt (2).

Utgående från variationskoefficienten och under an-

tagande av normalfördelad dynamisk hjullastvariation

definierar Eisenmann (1979) vidare en inflytelse-

faktor G
4 _2 _4

9 = P (1+6s +3s ) (3)

där P är statisk hjullast
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Denna faktor visar den dynamiska hjullastens vägned-

brytande potential. Med E = 0 fås det från AASHO-för-

söken erhållna sambandet mellan vägpåkänning och

statisk hjullast. Parentesen innebär ett beaktande

även av de dynamiska tillskotten till den totala hjul-

lasten.

Mot Eisenmanns formel (3) kan dock anföras att efter-

som en dynamisk hjullastvariation givetvis har före-

kommit även vid AASHO-försöken, som ligger till grund

för den s k fjärdepotensregeln, ligger ett hänsyns-

tagande till detta redan i exponentens värde.

Eisenmanns komplettering av formeln förefaller därför

något tveksam.

Enligt Eisenmanns formel ger en halvering av varia-

tionskoefficienten en höjning av ekvivalenta axel-

passager med 15% (E = 0,2 + 0,1) och med 37% vid en

minskning av E från 0,3 till 0,15. Vid konstant antal

axelpassager erhålles 4 - 8% högre ekvivalent axellast.

Därvid skall enligt Eisenmann beaktas att denna genom

tekniskt högvärdig fjädring och dämpning uppnåbara

minskning av vägpåkänningen endast kan åstadkommas

vid hastigheter överstigande 30 - 50 km/h.

Görge (1978) ger en formel för beräkning av "effektiv

hjullast"

Peff = nponz.nf.Pstat (4)

där n = inverkan av trycket i däckkontaktytan

nz = inverkan av tvillinghjul

Uf = inverkan av hjulupphängning, fjädring
och dämpning

Up = O,705+0,034 pi

där pi = inre lufttryck i däcket (bar)
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1,32
n=---e--'e
Z 1,32+e

där e = centrumavståndet mellan tvillingmonterade
hjul (m)

4 22*1E = V/144J (U +6)

där U = %
0

där h = höjden hos vägojämnheten

f 0= statisk nedfjädring hos däcket

nf = 1,02-1,10

Tabell 1 ger några exempel på nf för olika egenfrek-

venser och dämpkvoter för vagnsfjädringen.

Tabell 1 U för olika värden på egenfrekvens (f) och

dampkvot (D) för vagnsfjädringen

   

fHz 2,5 1,8 1:5

D 0 0 0,2

Uf 1,10 1,06 1,02

    

 

 

I princip betyder detta att nf och därmed Qañf avtar

med minskande egenfrekvens, dvs minskande fjäderstyv-

het och ökande dämpkvot.

Tyvärr är Görges rapport så kortfattad att det inte är

möjligt att avgöra vad som avses med "effektiv hjul-

last". Det är emellertid sannolikt att Peff är avsett

att vara ett uttryck för hjullastens vägnedbrytande

potential och inte ett uttryck för dynamisk hjullast

eller dynamiskt hjullasttillskott.
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4. BESKRIVNING AV VÄGPROFILEN

Effekttäthetsspektrum, PSD (Power Spectral Density)

för en vägprofil kan förenklat anges enligt

@(9 = ©(no (mo/Q W (5)

där ® = PSD (m3)

9 = rumsvinkelfrekvens = Zn/l (rad/m)

där Å = våglängden (m)

där w = vinkelfrekvens (rad/s)

V = fordonets hastighet (m/s)

fås <I>(u )= vw_1<1>('S20)(§20/w)w (6)

vilket ger en rät linje i ett diagram med log o =

f(log w). ©(QO) är ett mått på vägens jämnhet medan

w anger hur ojämnhetens amplitud beror av våglängden.

= 2w

Q0 = 1 rad/m

Vanligen anges:

vilket ger <b(w) = V°®(Q0)(1 /m2 (7)

Detta är givetvis en approximation av vägprofilens

verkliga PSD men flerfaldiga mätningar har visat att

den någorlunda Väl beskriver verkliga förhållanden.

Genom utnyttjande av den inversa Fouriertransformen

och slumpmässigt valda fasförskjutningar kan en väg-

profil genereras från enideellPSD. Variation av

©(QO) ger då profiler med olika jämnhet.
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5. KAROSSERIUPPHÄNGNINGENS FJÄDRING OCH

DÄMPNING

5.1 Fjädrings- och dämpningsmetoder

 

Bladfjädrar av s k trapetstyp har varit den förhärs-

kande fjädertypen för tunga motorfordon ända från de

första lastbilarna från 1900-talets början till mo-

dern tid. Under senare år har emellertid bladfjädrar

av s k parabeltyp samt luftfjädrar vunnit insteg i

den tunga fordonsparken. Parabelfjädringar förekommer

sålunda i mycket stor utsträckning på lastbilar.

Eventuellt är parabelfjädring vanligare än trapets-

fjädring på nya lastbilar. Även luftfjädring före-

kommer på lastbilar av olika storlekar och är det

helt dominerande fjädringssystemet på bussar.

Bladfjädrar av trapetstyp består av ett antal fjäder-

blad (se fig 1) av olika längd som med hjälp av kram-

por hålls ihop i ett paket.

 

Figur 1 Trapetsfjäder

Genom att krökningen hos de enskilda fjäderbladen

förändras vid fjädringsrörelsen uppkommer en glidning

dem emellan vilket ger upphov till en friktionskraft

som motsätter sig fjädringsrörelsen. Glidrörelsen i

fjädern är prOportionell mot relativhastigheten mellan

axel och karosseri. Friktionskraftens storlek är däre-

mot oberoende av relativhastigheten.

VTI RAPPORT 270



Total fjäderkraft är summan av en kraft prOportionell

mot fjädervägen och denna friktionskraft vars medel-

värde är linjärt beroende av belastningen. Den totala

friktionskraften är vidare linjärt beroende av antalet

fjäderblad (Niehus, 1979).

R = 0,01°nb'm°g

där R friktionskraft

nb= antal fjäderblad

m = fjädrad massa

g = tyngkraftaccelerationen

Friktionsmotståndet vid glidningen medför att fjäd-

ringsrörelsen dämpas. Denna dämpning (coulombsk dämp-

ning) var tidigare, och är fortfarande i många fall,

den enda form av svängningsdämpning som förekommer vid

dessa fjädersystem. Detta är samtidigt den väsentliga

nackdelen med denna typ av fjäder eftersom friktionen

mellan bladen p g a korrosion, slitage och nedsmuts-

ning förändras över tid så att en gammal trapetsfjä-

der har helt andra dämpningsegenskaper än en ny fjä-

der där fjäderbladen eventuellt varit insmorda för att

minska friktionen. Även fjädringsegenskaperna föränd-

ras med ökande friktion mellan fjäderbladen därigenom

att ingen fjädringsrörelse kan ske förrän den fjädern

påverkande vertikala kraften blivit så stor att vilo-

friktionen mellan fjäderbladen övervunnits. Detta be-

tyder att trapetsfjädern är stum för alla kraftvaria-

tioner understigande detta gränsvärde som alltså blir

högre vid ökande friktion. I denna situation fjädrar

fordonet sålunda uteslutande på den i stort sett odäm-

pade däckfjädringen.

För att råda bot för dessa olägenheter med trapets-

fjädern har parabelfjädern utvecklats. Denna fjäder

(figur 2) som också består av fjäderblad vars antal
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Figur 2 Parabelfjäder

kan variera från ett till tre â fyra eller eventuellt

fler besitter ett antal fördelar jämfört med trapets-

fjädern. Den är lättare p g a bättre materialutnyttj-

ning, har mindre friktionsdämpning och är p g a detta

tämligen konstant över tid vad avser fjädrings- och

dämpningsegenskaper samt har längre livslängd. Den be-

gränsade friktionsdämpningen medför att den nästan

alltid än: kombinerad med separat svängningsdämpning.

Medan trapets- och parabelfjädringen utnyttjar stålets

elasticitet som fjädringsmedium utnyttjar luftfjäd-

ringen (figur 3) elasticiteten hos en i en luftbälg

innesluten luftvolym.
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Figur 3 Luftfjäder
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Luftfjädringen saknar helt egen dämpning, bortsett

från små hysteresförluster i gummibälgens väggar, var-

för en extern svängningsdämpning måste tillföras.

Vid fjädringssystem som sålunda saknar egen inbyggd

dämpning, parabelfjädring och luftfjädring, utnyttjas

s k stötdämpare av viskös typ som i princip ger en

dämpning som är proportionell mot relativhastigheten

mellan karosseri och hjulaxlar. Detta i motsats till

coulombsk dämpning ovan där dämpningen är oberoende

av relativhastigheten och endast beroende av relativ-

rörelsen. Stötdämpare av olika typ harsålunda till

funktion att dämpa svängningar snarare än att ta upp

stötar varför svängningsdämpare egentligen vore en

bättre benämning på anordningen i fråga

Stötdämparen består i sin moderna form i princip av

en rörformad vätskebehållare som i sin ena ände är

fäst i hjulaxeln eller fordonskarosseriet (figur 4).

  

   
Figur 4 Stötdämpare
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Genom rörets motsatta gavel passerar en vid karosseri-

et/axeln fäst metallstång som inuti vätskebehållaren

är försedd med en kolv med ett antal ventilförsedda

hål genom vilka vätskan strömmar vid fjädringsrörelsen.

Det strömningsmotstånd som därvid uppkommer motsätter

sig fjädringsrörelsen och dämpar sålunda denna. Genom

olika utformning av genomströmningshål och ventiler

för kolvens båda rörelseriktningar kan stötdämparen

ges olika dämpningskarakteristik vid hoptryckning resp

utdragning. Vanligen är dämpningen större vid utdrag-

ning än vid hoptryckning.

Förutom av fjädringselementets fjädrings- och dämpnings-

egenskaper beror hjullastvariationen på fjäder-och däm-

parspårvidderna, dvs avståndet mellan fjädrarna, resp

dämparna, på en axel. Ju mindre fjäderSpårvidd desto

lägre krängningsstyvhet, vid 1 övrigt oförändrade be-

tingelser, och desto större krängningsamplitud. För

trapets- och parabelfjädrar gäller att de måste place-

ras innanför hjulen vilket på enaxel med tvilling-

hjul medför en tämligen liten fjäderspårvidd. Luftfjä-

derbälgarna kan placeras framför och bakom hjulen

vilket ger en fjäderspårvidd av i princip samma stor-

leksordning som hjulspårvidden. För krängningsdämp-

ningen, uttryckt i form av dämpkvoten, gäller att denna

vid symmetriska dämpare och konstant dämparkarakteris-

tik är proportionell mot kvadraten på dämparspårvidden.

Med dämpkvot avses kvoten mellan fjädringssystemets

aktuella dämpningskoefficient och dämpningskoefficien-

ten för kritisk dämpning

C
D:__

Cc

där cC = 2 V km (10)

där k = fjäderstyvheten (N/m)

8 H massa hos det svängande systemet (kg)
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5.2 Fjädrings- och dämpningsegenskapernas

betydelse

Enligt Gauss (1979) kan skillnaden i vägpåverkan mellan

ett vad avser fjädring, dämpning och däckfjädring väl

resp. dåligt avstämt fordon på medelgod väg uppgå till

20% och på dålig väg till 30%. Ännu sämre fordon kan

eventuellt finnas och luftfjädring kan enligt Gauss

eventuellt förbättra situationen.

Mitschke och Borman (1979) refererar en anonym rapport

(1975) enligt vilken vid liten stötdämparspårvidd och/

eller liten vertikaldämpning en stor del av den dyna-

miska hjullasten beror på trampsvängning hos hjulaxeln.

(Med trampsvängning avses här hjulaxelns pendlings-

rörelse runt axelns mittpunkt i vertikalplanet genom

hjulaxeln). Inverkan av fjäderstyvhet och fjäderspår-

vidd anses däremot försumbar.

Mitschke och Bormann utnyttjade en matematisk fordons-

modell för sina studier och fann vid krängexcitation

av fordonet att en minskning av kvoten dämparspårvidd/

hjulspårvidd från 1,0 till 0,4 medförde en ökning av

dynamisk hjullastvariation med 70%.

En jämförelse mellan en stel axel och en individuell

hjulupphängning visade att den förra kunde ge upp till

50% högre dynamiska axellaster än den senare.

Niehus (1979) anser att den dynamiska hjullastvaria-

tionen huvudsakligen bestäms av fjädringens dämpnings-

egenskaper. Vid höga frekvenser (225 Hz) beror den

dynamiska hjullasten dock endast av däckens fjädrings-

egenskaper.

Genom att utnyttja 1 kap 4 angiven metod att beskriva

vägprofilen kan Niehus formulera kvoten N benämnd "re-

lativ effektiv hjullastvariation"
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N : .......ws

fçjiüñW (11)

där E = variationskoefficienten den/Pstat (kap 3)

V fordonets hastighet

©(Q)= är ett mått på vägens ojämnhet

Niehus har med utnyttjande av denna kvot och med hjälp

av en enkel matematisk fordonsmodell jämfört enbart

visköst dämpade fjädringssystem med sådana med såväl

viskös som coulombsk dämpning. Vägbanan har beskrivits

enligt kap 4. För enbart visköst dämpade system visar

det sig att det för varje fjäderstyvhet finns en opti-

mal dämpkvot som ger minimum av N-värdet. Denna Opti-

mala dämpkvot avtar med ökande fjäderstyvhet (egen-

frekvens). Se figur 5.

       

 
   

 

  

 

 

g 20 ä
'3 1

'ä (mL/SW
fö

i VZ/ZH':

m 1,Hz

få; \\1k 1//11'4Hz
5 \\ Q / ,71,sz
E \\ d/:T/.LUUHZ

> 12 Qá/omz
'L'
'33 10
LH
l4-4

D 0
>
H
.LJ
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gå 0

0 0,2 0,4 0,0 0,8 1,0
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Figur 5 Samband mellan dynamisk hjullast och viskös
dämpkvot för olika egenfrekvenser (fjäder-
styvhet) för vagnsfjädringen. Ingen coulombsk
dämpning
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Minimivärdet av N är, vid enbart viskös dämpning, i

stort sett;oberoendeen7valet av optimal kombination

fjäderstyvhet/dämpkvot. Som framgår av definitionen

är Nvid konstanta värden för statisk hjullast, for-

donshastighet och vägojämnhet linjärt prOportionell

mot dynamisk hjullast (P ). Det framgår också att
dyn

N ökar omvänt proportionellt mot kvadratroten ur for-

donshastighet och vägojämnhet.

Vid införande av en coulombsk dämpning (friktion) i

fjädersystemet får Niehus samband enligt figur 6

där friktionskraften uttrycks i form av

   

  

 

    

 

  

   

R /m

V V°®(QO)

där R2 = friktionskraften i fjädringssystemet

m2 = fjädrad massa

c Rz/mz ..120 _.EÅåE
o ' 4 2L, FW (m /s)11

.3 20[- _-----=80 v*
H :40 ,'

g 1 1\ //3 H

1a //;g (mL/s) egg/:0 » /
i.: = 0 H

_13 k W /

.EI läs* §§é /// ///

p ø/,øx § /
3 E§;:F=EE///A

E 12

>
H
E 10l

Så 00 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5
Dämpkvot

Eigur 6 Samband mellan dynamisk hjullast och viskös
_ dämpkvot för olika grad av coulombsk dämpning
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Av figuren framgåratt ökande coulombsk dämpning ger

ökande dynamisk hjullast samt att Optimal viskös dämp-

kvot samtidigt går mot lägre värden. Det framgår också

att om det linjära systemet (R = 0) har en viskös

dämpkvot, som är större än eller lika med Optimal

dämpkvot (dvs motsvarande minimum av dynamisk hjullast),

höjer i princip en tillkommande coulombsk dämpning den

dynamiska hjullasten. Om däremot den viskösa dämpning-

en är mindre än den optimala medför en coulombsk dämp-

ning en minskning av dynamisk hjullast.

I allmänhet är den viskösa dämpkvoten mindre än den

som motsvarar minimum av vägpåkänning eftersom den

valda dämpningen är en kompromiss mellan komfort och

vägpåkänning. Detta betyder då att en ökande coulombsk

dämpning försämrar komforten men minskar vägpåkänning-

en.

Figur 7 visar att vid liten viskös dämpning, D2,fordras

ett visst mått av coulombsk dämpningför att uppnå

minimum av dynamisk hjullast.

Inverkan av coulombsk dämpning i fjädringssystemet

avtar dock med ökande färdhastighet och vägojämnhet

p g a att den viskösa dämpningen i motsats till den

coulombska dämpningen är beroende av relativhastig-

heten mellan karosseri och hjulaxel vilken ökar vid

ökande färdhastighet och ojämnhetsamplitud.

Som framgår av figur 5 medför för det linjära systemet

(ingen coulombsk dämpning) en sänkning av vagnsfjäd-

ringens egenfrekvens (fjäderstyvheten) vid liten vis-

kös dämpning en ökning av dynamisk hjullast och vid

stor dämpning en minskning. Om fjädringssystemet inne-

håller friktion innebär en minskning av vagnfjäder-

styvheten vid konstant dämpkvot en förskjutning av
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Figur 7 Samband mellan dynamisk hjullast och coulombsk
dämpning för olika viskösa dämpkvoter

minimum för dynamisk hjullast mot högre friktionsvär-

den (se figur 8).

Inverkan på vägpåkänningen av hjulets stöt mot väg-

banan efter temporärt förlorad markkontakt har enligt

Niehus (1979) inte till fullo utretts men dämpningen

har mycket stor betydelse. I princip torde förlust

av markkontakt endast förekomma vid olastade fordon

där den dynamiska hjullasten i absoluta tal är liten.

Niehus slutsats är också att vägen blir utsatt för

större påkänningar från en lastbil där hjulen tempo-

rärt förlorar markkontakten än från en lika tung last-

bil som genom tillfredsställande dämpning behåller

markkontakten.
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lombsk dämpning för olika fjäderstyvheter
och viskösa dämpkvoter

Page (1973:1) utnyttjar i princip samma enkla mate-

matiska fordonsmodell som Niehus (1979) men studerar

inverkan av vissa fordonsparametrar på "impact factor",

dock något annorlunda definierad än 1 kap 3. Page

definierar sålunda "impact factor"

P
IF = ngEQ (13)

stat

där Pmom = hjullastens momentana värde

Denna definition gör det möjligt att studera varia-

tionen över tid av IF och sålunda finna det maximala

värdet av dynamisk hjullast vid passage av ett singu-

lärt steg i stället för effektivvärdet som variations-

koefficienten ger. Page finner att det första maximi-

värdet av IF är oberoende av fjäderstyvheten medan
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efterföljande maximivärden minskar med ökande fjäder-

styvhet. Fjäderstyvheten har sålunda begränsad bety-

delse för vägpåkänningen. Icke linjära fjädrar konst-

ruerade att vid fullast ge samma fjäderkarakteristik

som linjära fjädrar ger hög IF vid olastat fordon (Page,

1973:1). Den ökade Vägskadepotentialen p g a ökad dyna-

misk hjullast är dock troligen försumbar p g a att for-

donet är olastat.

Ändring av coulombsk dämpning har enligt Page ringa

inverkan på IF. ökning av den viskösa dämpningen har

föga inverkan på första maximivärdet hos IF men ger

en avsevärd minskning av efterföljande maxima.

Strifler (1977) ger axellastfördelningen och vägpå-

känningen enligt (3) (figur 9) och framhåller att

axellaster i närheten av statisk last knappast kan ge

några Vägskador medan däremot de stora dynamiska, om

än mera sällan förekommande, hjullasterna spelar en

avgörande roll.

Utan dämpning ökar axellasten avsevärt. Det är dock

enligt Strifler ingen mening med att öka dämpkvoten

över 0,2 p g a att ytterligare ökning har försumbar

inverkan på axellasten.

Strifler rekommenderar mjuk fjädring med en egenfrek-

Vens av 2 Hz och viskös dämpning med dämpkvoten

>O,1 som lämpliga åtgärder för att åstadkomma låga

dynamiska axellaster.

Thompson (1969-70) har med hjälp av en enkel matematisk

modell med uteslutande viskös dämpning studerat in-

verkan av symmetrisk och asymmetrisk dämpning på kvad-

ratiska medelvärdet av dynamisk hjullast. Med asymmet-

risk dämpning avses en dämpning där dämpningskoeffi-

cienten har olika värden vid kompression resp expansion.
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Vid variation av dämpningskoefficienten för en symmet-

risk dämpare (lika vid kompression och expansion)

fann Thompson att ett Visst värde på dämpningskoeffi-

cienten gav hjullastminimum. Detta dämpningsvärde var

tämligen oberoende av vägojämnheten och motsvarar med

givna data ungefär dämpkvoten 0,40.

För asymmetrisk dämpning visade det sig att dynamisk

hjullast ökade med kvoten mellandämpningskoefficient

vid expansion och dämpningskoefficient vid kompression

vid konstant medeldämpning. Normala viskösa stötdäm-

pare för vägfordonsbruk har en sådan asymmetrisk

karakteristik vilket sålunda är ogynnsamt för vägpå-

känningen. Orsaken härtill är att söka i det faktum

att fordonens fjädringssystem konstrueras som en
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kompromiss mellan komfort och väghållning. Om ett

fordonshjul träffar en puckel i vägbanan bibringas

hjulet en kraftig uppåtriktad acceleration som, om

stötdämparen är styv vid kompression, tämligen odäm-

pad överförs till fordonskarosseriet, även om vagns-

fjädringen är vek, med nedsatt komfort som följd.

Genom att stötdämparen är styv vid expansion förhind-

ras att hjulet av vagnsfjädern slås hårt emot vägytan

omedelbart efter en hjuluppstuds eller då hjulet

träffar en grOp i vägytan i vilket fall fordonskarosse-

riets vertikalacceleration inte kan överstiga tyngd-'

kraftaccelerationen 1 g men där hjulet genom fjäderns

funktion kan få en avsevärt större acceleration vid

svag stötdämparfunktion vid expansion.

Det är troligt att en symmetrisk stötdämpare ger

större vägpåkänning genom att dynamiska hjullastens

första maximivärde efter en störning blir större än

vad som skulle varit fallet vid en asymmetrisk stöt-

dämpare även om dynamiska kvadratiska medelvärdet är

mindre i det symmetriska fallet.

Mitschke (1961) har genom matematisk simulering funnit

att ökning av vagnsfjäderstyvheten ökade hjullastens

dynamiska tillskott i resonansområdet för vertikal

karosserisvängning (1,3 - 2,0 Hz) och minskade det

dynamiska tillskottet i resonansområdet för axelns

vertikala svängning (N10 Hz),den s k hjulhoppfrekven-

sen (figur 10).

Enligt ovan redovisade resultat från Niehus (1979) är

minimum av den dynamiska hjullastens effektivvärde

oberoende av fjäderstyvheten vid samtidig optimal av-

stämning av dämpkvoten. Mitschkes resultat antyder då

att även om den dynamiska hjullastens effektivvärde är

oberoende av fjäderstyvheten beror amplituden hos före-

kommande resonanssvängningar mycket starkt av fjäder-
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Eigur 10 Inverkan av vagnsfjädringens styvhet på

dynamisk hjullast vid olika excitations-
frekvenser

styvheten. Att märka är att Mitschke inte justerat

dämpningskoefficienten så att dämpkvoten har varit

konstant vid jämförelsen mellan de olika fjäderstyv-

heterna. Dämpkvoten var sålunda vid simulering av den

styvaste fjädern endast 0,15 och vid den vekaste fjä-

dern 0,56. Detta har medverkat till att överdriva

skillnaderna i dynamisk hjullast mellan de olika fjä-

derstyvheterna. Vid fordonskonstruktion brukar ett,

troligen på komfortöverväganden baSerat, eftersträvans-

värt riktvärde för dämpkvoten anges till 0,25 - 0,30

oberoende av fjäderstyvheten.

Dynamisk hjullast sjunker enligt Mitschke (1961) konti-

nuerligt med ökande viskös dämpning vid de båda ovan-

nämnda resonansfrekvenserna men ökar i frekvensområdet

mellan dessa (figur 11). Detta torde innebära att den

dynamiska hjullastens effektivvärde minskar med ökande

dämpning vilket överensstämmer med av andra forskare

gjorda iakttagelser.

VTI RAPPORT 270



23

1
1 *a

v
I /

\

á
:
-

 

    

 

  

 

   

I| VEHICLå 007 3 \4 \\

'ä ä' ZLTT \\\ Dämpningskoefficient
m ' :FL,_1 h 0k ' /N \ D5 6,2 Ns/m
'B' :1 'får xs D6 2,9 Ns/m
E ,N D7 7,7 Ns/m

i D8 0
.M h

.23 I 1"/

g 1| //ff

CJ lill/V 14
U,

mr /'Q:

00 :o 40 ca ao m (Hz)

Frekvens

Figur 11, Inverkan av viskös dämpning på dynamisk

hjullast vid olika excitationsfrekvenser

Whittemore et al (1970) har i likhet med Page (1973:1)

funnit att storleken av fjäderstyvhet och viskös dämp-

ning i stort sett saknar betydelse för första maximum

av dynamisk hjullast vid passage av ett enstaka steg-

format hinder. Man konstaterar att för fjädringar med

dämpkvoten 20,1 begränsas dynamisk hjullast vid passage

av en. enstaka pmckel till produkten av hinderhöjd och

luftgummiringens vertikala fjäderkonstant.

Page (1974) redovisar bland ett antal rapporter, av

vilka flertalet redovisas även i föreliggande rapport,

resultat av Rossini (1969). Rossini utnyttjar varia-

tionskoefficienten enligt kap 3 och anger att minimum

för denna koefficient uppnås vid dämpkvoten 0,4 samt

att variationskoefficienten är oberoende av fjäderstyv-

heten upp till ett visst värde, ovanför Vilket den

ökar med ökande fjäderstyvhet. Detta kan utan tillgång

till originalreferensen inte kommenteras.

På basis av sin litteraturstudie drar Page (1974)

följande här relevanta slutsatser: fjäderstyvheten och

coulombsk dämpning synes inte vara betydelsefulla för

storleken av dynamisk hjullast, den viskösa dämpningen

är däremot betydelsfull.
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Ovan redovisade resultat får anses äga giltighet för

fjädringssystem för landsvägsfordon i allmänhet. För

fordon med två- eller treaxlade boggier (i det följande

benämnda dubbel- resp trippelaxlar) tillkommer vissa

fenomen som behandlas i det följande.

Tanken bakom dubbel- och trippelaxlar är givetvis att

medge ökad last på fordonet utan att vägpåkänningen

ökar vilket då kräver att den totala lasten fördelas

lika på de två (eller tre) axlarna i boggin. För att

åstadkomma detta brukar de olika boggikonstruktionerna

vara försedda med någon form av lastutjämnare mellan

axlarna.

Leffler (1979) studerar med hjälp av en matematisk

modell av fordonskombinationen dragbil med påhängsvagn

tolv olika dubbelaxelkonstruktioner, schematiskt

illustrerade i figur 12. Som insignal vid simuleringen

utnyttjas en vägprofil som kan beskrivasi.enlighet med

kap. 4.

Dessa dubbelaxelaggregat kan indelas i två grupper.

1. §992§9ê2_m2é_ê§ellêêzgzjämaiag
Vågarmsaggregat med coulombsk dämpning typ W

Vågarmsaggregat med viskös dämpning
mot karosseriet typ WD

Fyrfjädersaggregat med viskös dämpning
mot karosseriet typ VBM

Fyrfjädersaggregat med coulombsk dämpning typ VBR

Efterlöpande lättaxel typ NL

2- êggäegê2_92ê9_ê§ellêêfgziässiag
Separatfjädrade axlar typ E

Separatfjädrade hjul typ ER

Förelöpande lättaxel typ VL

Efterlöpande separatfjädrad lättaxel typ NLE

Efterlöpande separatfjädrade lätthjul typ NLER
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Med lättaxel avses här en axel avsedd för lägre belast-

ning (60 kN) än normala 80 kN och därför försedd med

singelhjul. Begreppet lätthjul representerar separat-

fjädrade singelhjul.

Den i Sverige vanligaste boggikonstruktionen vid driv-

ning enbart på främre boggiaxeln är typ NL, Vilken även

förekommer med tvillinghjul på bakre axeln. Vidare före-

kommer typ WD, dock med singelhjul på bakre axeln, lik-

som typ ER och eventuellt även typerna NLE och NLER.

Vid drivning på båda boggiaxlarna är typ W vanligast.

Även typ VBR och typ ER förekommer. Denna sistnämnda

är dock ej vanlig.
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För båda axlarna i samtliga dubbelaxelaggregat, utom

typ W och typ VBR samt bakre axeln i typ NL, gäller

attweffektivvärdetmav axellastens dynamiska tillskott

(s) sjunker med ökande dämpkvot upp till cirka 0,5 för

att vid högre värden vara i stort sett konstant. För

typ W ökar s kontinuerligt med ökande dämpkvot och kan

överstiga statisk hjullast vilket leder till förlust

av markkontakt. För typ VBR och bakre axeln i typ NL

sjunker 5 med ökande dämpkvot upp till 0,3 för att

sedan åter öka.

Figur 13 illustrerar det dynamiska tillskottets bero-

ende av dämpkvoten för de olika dubbelaxelaggregaten.

En jämförelse mellan det sammanlagda dynamiska till-

skottet från dubbelaxeltyperna WD, VBM och E (2 x 80kN1

E, NLER (100 kN+-60kN)

och VL (60 kN + 100 kN) visar att det dynamiska till-

och från dubbelaxeltyperna NL, NL

skottet för dessa 80 kN-axlar är av samma storleksord-

ning som för 100 kN-axlarna medan det dynamiska till-

skottet för 60 kN-axlarna är väsentligt lägre (ca 1/3).

Detta betyder sålunda att det totala dynamiska till-

skottet är lägre för dubbelaxelaggregat med axellast-

fördelningen 100 kN + 60 kN eller 60 kN + 100 kN än

för sådana med fördelningen 2 x 80 kN trots att den

totala statiska lasten sålunda är den samma. Summan

av statisk last och dynamiskt tillskott, och därmed

vägpåkänningen, blir dock givetvis högre för 10 kN-

axeln än 8 kN-axeln.

Inbyggnad av krängningshämmare gav för samtliga här

studerade dubbelaxelaggregat lägre dynamiska tillskott.

För båda axlarna i samtliga dubbelaxelaggregat, utom

typ W och typ VBR samt bakre axeln i typ NL, gäller

att effektivvärdet av axellastens dynamiska tillskott

är tämligen oberoende av fjäderstyvheten vid konstant
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Figur 13 Effektivvärdet av axellastens dynamiska till-
skott som funktion av dämpkvoten vid olika
dubbelaxelaggregat

dämpkvot men ökar med ökande fjäderstyvhet vid konstant

dämpningskoefficient, dvs sjunkande dämpkvot. För

övriga axlar ökar det dynamiska tillskottet med ökande

fjäderstyvhet vid konstant dämpkvot samt, med undantag

för typ VBR, även vid konstant dämpningskoefficient.

Typ VBR uppvisar i det senare fallet ett svagt minimum

för att därefter öka med ökande fjäderstyvhet (figur14).
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Figur 14 Effektivvärdet av axellastens dynamiska
tillskott som funktion av fjäderstyvheten
vid olika dubbelaxelkonstruktioner

Leffler (1979) har också studerat inverkan av fjäder-

och dämparspårvidd på effektivvärdet av axellastens

dynamiska tillskott hos ett antal dubbelaxelaggregat.

Inverkan av fjäderspårvidden har sålunda studerats

för dubbelaxeltyperna E, WD, VBM och NL och befunnits

sakna betydelse för dynamisk axellastvariation.

Dämparspårvidden har studerats för axeltyperna W, WD,

VBR, VBM, NL, ER och E. Effektivvärdet av axellastens

dynamiska tillskott visade sig minska med ökande däm-
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parspårvidd i intervallet 0,6 - 1,9 m för båda axlarna

i samtliga studerade dubbelaxelaggregat utom typ ER

och bakre axeln i typ NL där dämparspårvidden saknade

inverkan. För typ W uppkom dock p g a resonans ett

maximum vid dämparspårvidden 0,9 m.

För vanliga av Leffler undersökta bakhelaxelaggregat

gäller vidare att en ökning av axlarnas krängtröghets-

moment leder till ökad dynamisk axellast.

Det bör observeras att Leffler talar om axellaster.

Eftersom fjäder- och stötdämparspårvidden endast har

betydelse för fordonets krängsvängning borde här hjul-

lastvariationen vara av större intresse. Eftersom

axellasten är summan av hjullasterna kan alltså

stora hjullastvariationer förekomma utan att detta

avspeglas i axellastvariationen.

Leffler visar också att för vissa dubbelaxeltyper med

lastutjämning tröghetmomenten med avseende på lagrings-

punkten för dessa anordningar har betydelse för effek-

tivvärdet för axellastens dynamiska tillskott. Sålunda

minskar det dynamiska tillskottet med ökande tröghets-

moment för dubbelaxeltyperna W och VBR. Dynamiska till-

skottet är oberoende av tröghetsmomentet hos dubbelaxel-

typerna VMB, WD och den främre axeln i typ NL. Vid

ökande tröghetsmoment ökar dynamiska tillskottet för

bakre axeln i typ NL.

ökande nicktröghetsmoment hos axlarna i dubbelaxelty-

pen VBR medför minskande dynamisk axellast. För typer-

na VBM och NL saknar nicktröghetsmomentet betydelse.

Det är obekant i vad mån variation av ovannämnda två

tröghetsmoment inom konstruktivt möjliga gränser kan

ha någon påtaglig inverkan på effektivvärdet av axel-

lastens dynamiska tillskott.
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Sweatman (1981) har med hjälp av variationskoefficien-

ten studerat dubbel- och trippelaxlar enligt figur 15.

  

 

 

 

     

    

 

T3 T4

Figur 15 Boggikonstruktioner studerade av Sweatman
(1981)
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Figur 16 visar variationskoefficienten för de olika

i figur 15 presenterade boggikonstruktionerna.
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Figur 16 Variationskoefficienten för av Sweatman

(1981) studerade boggikonstruktioner

Den torsionsfjädrade dubbelaxeln D3 har en relativt

mjuk fjädring (fjäderkonstant 1,71 MN/m) kombinerad

med en Viskös dämpning. Denna konstruktion ger mycket

lågtdynamiskt axellasttillskott. Dubbelaxeln D5 har

ännu mjukare fjädring (fjäderkonstant 1,40 MN/m) men

ger ändå det största dynamiska tillskottet. Detta be-

ror enligt Sweatman på att D5 saknar Viskös dämpning.

Skillnaden mellan dubbel- och trippelaxlar är liten

och luftfjädringen anses ge försumbara förbättringar

jämfört med stålfjädring. Ingenting sägs dock om

eventuella skillnader i dämpning mellan de olika fjäd-

ringssystemen.

Sayers och Gillespie (1983) studerar dubbelaxelaggre-

gaten D1, D3 och T1 enligt figur 15. Man konstaterar

att de stora dynamiska axellastvariationerna som på-

visats för typ D1 beror på en isolerad vibrationsmod
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som är en bieffekt av fjädringssyStemets lastfördelan-

de egenskaper.

Typ D1 visar sig sålunda ha en resonans vid 10 Hz vid

vilken frekvens hjullastmaximum uppnås. Denna resonans

är bara antydd vid typerna D230ch T1. I frekvensområdet

2-4 Hz är alla tre typerna likvärdiga. Detta extra till-

skott till dynamisk axellast hos typ D1 visar sig bero

på en nicksvängning hos boggin vid vilken de två axlar-

na vertikalfjädrar i motfas på däckstyvheten. Denna

svängningsmod är mekaniskt helt frikOpplad från den

vertikala svängningsrörelsen hos resten av fordonet

och beror på avsaknaden av friktion i fjädringssystemet.

Ironiskt nog har boggikonstruktionen D1 sin bakgrund i

en strävan att reducera vägpåkänningen genom en så

vitt möjligt fullständigt likformig fördelning av den

statiska lasten på de två axlarna. Det är pçya att last-

fördelningsförmågan är så god som den frikopplade nick-

svängningen kan existera och orsaka höga dynamiska

laster vid normala hastigheter.

Fyrfjäderkonstruktionen T1 har ibland ansetts under-

lägsen typ D1 vad avser minimering av vägpåkänning

genom att den höga friktionen i lagringen för den

lastutjämnande länken kan leda till märkbara skillna-

der i statisk last. Den aktuella lasten bestäms nämli-

gen av den slumpmässiga position i vilken länken har

låsts av friktionen. På vägen reduceras dock de dyna-

miska lastvariationerna p g a denna friktion.

Trots att den torsionsfjädrade konstruktionen D3 liksom

typ D1 ger en nästan idealisk statisk lastfördelning

blir det dynamiska axellasttillskottet avsevärt mindre

därigenom att nicksvängningen hos axelaggregatet

dämpas medelst viskösa dämpare.

Dubbelaxeltyperna D1 och T1 ger ungefär samma dynamiska

axellastvariationer på jämna vägar men vid ökande
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Vägojämnhet ökar det dynamiska tillskottet mera för

typ D1 än för typ T1.

Orsaken till att det dynamiska axellasttillskottet för

fyrfjäderboggin T1 inte ökar nämnvärt vid ökande väg-

ojämnhet är att det huvudsakliga bidraget till dynamisk

hjullast på jämn väg är en svagt dämpad resonanssväng-

ning vid 3,5 Hz vid vilken fjädrad massa svänger ver-

tikalt på däckfjädringen med p g a hög mellanbladsfrik-

tion mycket begränsad fjädringsrörelse, medan vid

ojämn väg fjädringsrörelsen är tillräckligt stor för

att hysteresen i fjäderbladen skall ge ökad dämpning

vilket som tidigare framhållits minskar den dynamiska

hjullasten.

5.3 Sammanfattning

Den genomförda litteraturstudien har påvisat att det

bland inom området verksamma forskare råder stor enig-

het om att den av trafikbelastningen orsakade vägned-

brytningen till omfattning och hastighet inte beror

enbart av fordonens lasttillstånd, dvs den statiska

axellasten, utan till stor del även av de fordons-

tekniska faktorer som vid given Vägojämnhet och färd-

hastighet avgör storleken av de dynamiska lasttill-

skotten som uppkommer till följd av fordonshjulens

vertikala rörelser. I vissa fall föreligger dock

oenighet om vilken inverkan på de dynamiska tillskotts-

krafterna en förändring av en viss fordonsparameter

får.

De för vägnedbrytningen här beaktade fordonsparametrarna

är: hjulupphängningens fjädrings- och dämpningsegen-

skaper, luftgummiringens fjädrings- och dämpningsegen-

skaper samt dämpningsegenskaperna hos belastningsutjäm-

ningssystem vid dubbel- och trippelaxelkonstruktioner

(två- och treaxlade boggier).
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Den för den dynamiska vägpåkänningen viktigaste fordons-

parametern anses allmänt vara fordonsfjädringens dämp-

ningsegenskaper. Vid höga frekvenser >25 Hz beror den

dynamiska hjullasten endast av däckens fjädringsegen-

skaper. Fjädringssystemet för ett landsvägsfordon är

alltid försett med någon form av dämpning, viskös eller

coulombsk dämpning (sid 9) eller en kombination därav.

Den rent viskösa dämpningen (sid 11) är givetvis en-

dast teoretiskt tänkbar. Coulombsk friktion är i prak-

tiken oundviklig men strävan är vid konstruktion av

moderna fjädringssystem att nedbringa denna så mycket

som möjligt.

Vid enbart visköst eller coulombskt dämpade system

finns för varje fjäderstyvhet en optimal dämpkvot

(sid 12) som ger ett minimum av dynamiskt lasttill-

skott. Vid fjädringssystem med såväl viskös som cou-

lombsk dämpning finns en optimal kombination som ger

minimum av dynamiskt lasttillskott. Vid optimal total-

dämpning är emellertid viskös och coulombsk dämpning

inte likvärdiga. Minsta dynamiska lasttillskott fås

vid uteslutande viskös dämpning.

Av stor betydelse för fordonets krängdämpningsegenska-

per är inte bara stötdämparnas egenskaper utan även

avståndet mellan stötdämparna på en axel, dämparspår-

vidden, vilken bör vara så stor som möjligt för att

ge låg dynamisk vägpåkänning.

Fordonsfjädringens styvhet har ringa inverkan på det

dynamiska lasttillskottet. Inverkan av en ändring av

denna parameter beror dessutom på fjädringssystemets

dämpningsegenskaper. I princip är dock låg fjäderstyv-

het gynnsam.
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Ovannämnda iakttagelser gäller i princip för såväl

enkelaxlar som för olika konstruktioner av dubbel- och

trippelaxelaggregat. För sådana gäller allmänt att de

har till uppgift att ge större lastförmåga åt fordonet

genom att belastningen fördelas på flera hjul. Sådana

boggikonstruktioner är ofta försedda med utjämnings-

anordningar som skall fördela den totala lasten lik-

formigt över de två, eller tre, axlarna. Det har emel-

lertid visat sig att vissa konstruktioner som har för-

mågan att stillastående fördela den statiska lasten

nästan perfekt mellan axlarna ger upphov till mycket

stora dynamiska lasttillskott medan andra med sämre

förmåga att likformigt fördela den statiska lasten ger

avsevärt mindre dynamiska lasttillskott.

Den mest utpräglade exponenten för den förstnämnda

typen är det s k vågarmsaggregatet där all dämpning

ombesörjs av coulombsk dämpning i bladfjädrarna. Genom

att vågarmen i sin mittpunkt är lagrad, så vitt möjligt

friktionsfritt, i fordonsramen försätts vågarmen i en,

i stort sett odämpad, svängningsrörelse vid färd på

ojämn väg vilket leder till stora dynamiska lasttill-

skott.

Ett exempel på dubbelaxel med sämre lastutjämnande

förmåga är den s k fyrfjädersboggin som består av två

bladfjädrade axlar sammankopplade medelst en kort

lastutjämnande länk. En sådan dubbelaxelkonstruktion

kan ge ganska stora skillnader i statisk last p g a

coulombfriktion i länkens lagring. Vid färd på ojämn

väg nedsätts emellertid p g a vibrationerna denna

friktion och en bättre lastutjämning fås.

Det är sålunda angeläget att vid konstruktion av dubbel-

eller trippelaxelaggregat de dynamiska egenskaperna

beaktas om de dynamiska tillskottskrafterna skall

kunna minimeras.
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6. DÄCKENS BETYDELSE

6.1 Allmänt

 

Ettfordons däck har till uppgift att uppbära lasten

samt att överföra nödvändiga broms-, driv- och styr-

krafter.

Samtidigt med dessa uppgifter ska däcken också (Gough,

1975)

o kunna absorbera - sluka - lokala ojämnheter i väg-

banan utan vertikalrörelse hos hjulets centrum

o medge vibrationsfri förflyttning av hjulcentrum vid

körning på slät vägbana

De två kraven står i viss motsatsställning till

varandra. Förmågan att sluka ojämnheter som har stor

betydelse för att skona vägbanan (Kamm & Koennecke,

1960) fordrar stor flexibilitet hos däcken medan vib-

rationsfri förflyttning förutsätter god dimensions-

beständighet.

Kraven tillgodoses idag på ettrimligt sätt av luft-

gummihjulet - bildäcket - som i princip utgörs av ett

ringformat, luftfyllt hölje. Det dubbelkrökta höljet

är uppbyggt av ett nätverk - kordstommen - av lätt-

böjliga men inte tänjbara trådar i flera lager in-

bäddade i en sammanhållande och ibland också tätande

matris av ett högelastiskt, tänjbart material, vanligt-

vis gummi. Nätverksidên för stommen innebär att kord-

trådarna korsar varandra i olika lager men de olika

lagren är inte förenade med varandra på annat sätt än

genom det tänjbara matrismaterialet.
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I stommen orienteras kordtrådarna så att

0 frånvaron av tänjbarhet förhindrar väsentlig stor-

leksförändring vid luftfyllning - även med avsevärda

övertryck

o lättböjligheten i samband med frånvaron av knutpunk-

ter medger drapering vid överrullning av ojämnheter

i vägbanan utan att stommen skadas samt att den

dubbelkrökta mantelytan kan formas plan i kontakten

med vägbanan

o däcket får tillräcklig styvhet att motstå krafter i

alla riktningar. Det är värt att notera att broms-

och sidkrafter kan vara av samma storleksordning som

hjulbelastningen.

     

 

 

  
C1) \-* __T b)

Figur 17 Kontakttryck och lastupptagning för ett däck
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Lastupptagning och kontakttryckfördelning för ett däck

kan i en första approximation tänkas äga rum på föl-

jande sätt. I fig 17 är ett däck (A) monterat på en

fälg (B). Genom de otänjbara kanttrådkärnorna (C) för-

hindras däcket att glida av fälgkanterna (hornen) även

om inre övertrycket - ringtrycket - är mycket högt.

Förutsätt vidare att det luftfyllda däcket är utfört

av ett mycket tunt, ej tänjbart material med försum-

bar böjstyvhet. I kontakten med en plan vägyta är i

det här förenklade fallet marktrycket exakt lika med

ringtrycket. Vissa räkneprogram för beräkning av på-

känningar i vägkroppen ansätter kontakttryck och ring-

tryck lika (van Vuuren, 1974, Terrel & Rimsritong,

1976). I det verkliga fallet är ringtrycket visserligen

en primär komponent i kontakttrycket men däckets egen-

styvhet och spänningar i kordlagren inverkar också.

Ändring av ringtrycket har försumbar inverkan på hjul-

vikten.

Lastupptagningen kan tänkas ske på följande sätt

(Gough, 1975), fig'TNiSpänningen i trådkärnorna C är

beroende av ringtrycket samt höljets krökningsradie i

tvärsektionen. I den sektor av däcket som omfattar

kontaktplanet är på grund av däckets avplattning, ned-

fjädring D, och åtföljande minskad krökningsradie

spänningen i trådkärnorna mindre än i andra partier

runt fälgen (jämför "ångpanneformeln"). Denna skillnad

projicerad i vertikalplanet motverkar hjulbelastningen

P som fig'Tnavisar. I princip kan man således säga att

den belastade fälgen hänger i trådkärnorna.

6.2 Däcktyper

 

Man skiljer idag mellan två karakteristiskt olika däck-

typerzdiagonaldäck och radialdäck.
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Diagonaldäck kännetecknas av att stommen är uppbyggd

av ett antal varandra korsande lager med kord som

löper från trådkärnan i ena däckfoten till trådkärnan

i den andra och i obelastat tillstånd bildar en vinkel

av storleksordningen 400 med däckets symmetriplan.

Princip enligt fig 18a.

Vid belastning och vid påverkan av vägojämnheter ändras

emellertid kordvinkeln elastiskt i kontaktområdet och

det är just denna ändringsmöjlighet som ger däcket

förmåga att sluka ojämnheter och forma en plan kon-

taktyta. Lastbilsdäck kan ha många kordlager - upp till

24 stycken vid grövre däckdimensioner (STRO 1983).

Många kordlager gör emellertid däckstommen böjstyv och

därigenom kan kontakttrycket bli ojämnt fördelat vid

stora nedfjädringar hos däcket. Däckets dimensioner

anges genom däckets sektionsbredd 1 tum - fälgdiametern

1 tum, lagerklass t ex 10.00-20, 16 PR. Lagerklass ut-

trycker inte det reella lagerantalet utan är endast en

standardiserad klassning av däckstommens styrka.

   

 

   

a!
\.'

g .
o

I-7

I I

§
\

\\
\\

\

  "\
\:

;\
\

ä
*. , ,

0'_I

.Å 5),
Figur 18 Diagonaldäck och radialdäck
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Radialdäck kännetecknas av att kordlagren visserligen

som vid diagonaldäck löper från däckfot till däckfot

men bildar rät vinkel meddäckets symmetriplan. För

att hålla samman och förstyva stommen läggs ett s k

bälte eller gördel av flera lager krysslöpande kord

(10-15O vinkel med symmetriplanet) omkring däcket

VTI RAPPORT 270



40

under slitbanan. Princip enligt fig18bu Genom separa-

tion av stommens funktioner på detta sätt förbättras

däckets fjädringsegenskaper samtidigt som tryckför-

delningen i kontaktytan blir jämnare. Vid radialdäck

används i mycket stor utsträckning ståltråd i kord-

lagren vilket markant ökar stommens styrka och däckets

livslängd. Radialdäckets dimensioner anges ungefär som

för diagonaldäck men ett R införs mellan sektionsbredd

och fälgdiameter t ex 11.00R20, 16PR.

På senare tid har industrin tagit fram s k breddäck

(super single) som avses medge enkelmontering i stäl-

let för tvillingmontering på lastbilsaxlar, fig 19.

 

  

   

   

/
/
/
A
7
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
4

Figur 19 Breddäck kontra tvillingmontering

Breddäcken karakteriseras av att däcksektionens bredd

är avsevärt större än dess höjd (sektionsförhållande

dvs höjd/bredd för breddäck 0,60 ä 0,65, för vanliga

lastbilsdäck ca 1 (STRO 1983). De tillverkas numer i

såväl diagonal- som radialutförande.

Den ursprungliga tanken med breddäck var väl att man

genom ett förhållandevis lägre ringtryck (450-550 kPa

gentemot 600-800) skulle få en lika gynnsam tryckför-

delning under ett breddäck som under tvillingmonterade
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konventionella däck, men idag förefaller det som ring-

trycket måste vara väl så högt som för konventionella

däck för att medge motsvarande belastning.

Till breddäckens obestridliga fördelar hör den viktbe-

sParing man kan göra vid användning av dem. Den är av

storleksordningen 150 kg per axel och kommer helt den

ofjädrade massan till del. Enligt tillverkarna ger -

jämfört med konventionella konstruktioner - tvärsek-

tionens ändrade pr0portioner fritt utrymme som kan

användas för bromsdonen eller för att öka utnyttjnings-

bar lasthöjd. En axel med tvillingmonterade däck har

åtta däcksidor, med breddäck blir det bara fyra. Detta

ger lägre rullmotstånd och lägre däckfjäderkonstant.

Breddäckets dimensioner anges som övriga däcks, t ex

18-19.5, 16PR om det är fråga om ett diagonaldäck eller

18R19.5, 16PR om det är fråga om ett radialdäck. Halv-

tumsspecifikationen beträffande fälgdiametern (19.5)

visar att det är en dropcenterfälg (odelad fälg) med

15° däcksäte i stället för de tidigare vanliga med 50

däcksäte eller helt flata. Se figüN3efter Gough, 1975,

som avser två fälgar för däck med samma ytterdiameter.

Dr0pcenterfälg med 150 däcksäte används även för kon-

ventionella däck på grund av möjligheterna till enklare

montering av slanglösa konstruktioner.
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Figur 20 Fälgsäten
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6.3 Ringtryck och kontakttryck

Däcktillverkarens uppgifter om tillåten belastning och

samhörande ringtryck är en förutsättning för att däckets

egenskaper ska utnyttjas Optimalt.

Inledningsvis nämndes att kontakttrycket i en första

approximation kunde sättas lika med ringtrycket. Däcket

betraktades då som ett otänjbart men mycket lättböjligt

membran. I verkligheten måste emellertid hänsyn tas

till däckets böjstyvhet och spänningen i kordstommens

trådar, se fig 21. Med figurens beteckningar samt hän-

syn tagen till de vertikala komponenterna till S

- spänningen i kordtrådarna - och B - stödkrafter

genom böjstyvhet i däcksidorna - samt att F är kon-

taktytan fås (Michelin, 1969)

51 _i_____. .\ V.

B B
Figur 21 Spänningar i kord och däcksidor

 

 

P = pi-F+2BV-28V=pk°F

varav kontakttrycket
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_ + 2(BV_SV)
Pk Pi F

Om nu ringtrycket är noll så är det rimligt att anta

att spänningen i korden är nära noll dvs

2B
Pk=___-V

F

Däcket har således en viss egenstyvhet betingad av

däcksidornas motstånd mot böjning (Gough, 1975).

Med ökande ringtryck minskar F, SV ökar och så även

BV men i betydligt mer begränsad omfattning. pk/pi>1

ända tills BV och SV är lika då pk/pi = 1. Var detta

inträffar beror på däckfabrikat, ringtyp och belast-

ning men storleksordningen på pi kan vara 300-500kPa.

Vid alltmer stigande ringtryck blir pk/pi<1 i ökande

grad. Det principiella sambandet mellan ringtryck och

kontakttryck framgår av fig 22. Fig 22 antyder också

/
Pk ///
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Figur 22 Samband mellan ringtryck och kontakttryck
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hjulbelastningens inverkan. ökad belastning vid kons-

tant ringtryck ökar däckets sammantryckning. Därmed

ökar BV medan SV på grund av mindre krökningsradie in-

vid kontaktytan kan förväntas minska. Även om F ökas

något blir nettoeffekten att andra termen i uttrycket

för kontakttrycket ökar, pk/pi likaså och kurvan för

den högre hjulbelastningen kommer att ligga över den

för den lägre belastningen som figuren visar.

Ett snarlikt resonemang kan tillämpas vid bedömning av

skillnader i kontakttrycksavseende mellan diagonal och

radialdäck. Radialdäcket har nämligen på grund av de

mindre böjstyva sidorna större sammantryckning än

diagonaldäck vid samma ringtryck och last. Den större

sammantryckningen resulterar i lägre SV och slutligt

i högre pk/pi varmed kurvan för ett radialdäck kommer

att ligga högre än för motsvarande diagonaldäck

(Siebel, 1973). Michelin, 1969, redovisar motsatsen

men då bör det observeras att det är fråga om olika

däckfabrikat och detta kan enligt Siebel ha stor bety-

delse.

Enligt Siebel, 1973, kan vidare en omvänd argumentering

drivas för däck av olika lagerklasser. Ökat lagerantal

ger mindre sammantryckning med last och ringtryck bi-

behållna och därmed får däcksidorna mindre krökning.

SV ökar och andra termen i uttrycket för kontakttrycket

minskar, förhållandet pk/pi likaså. Kurvan för det

högre lagerantalet kommer att ligga under den för det

lägre. Michelin redovisar även här motsatt uppfattning,

men samma begränsning som nyss gäller, nämligen att

'det är fråga om olika däckfabrikat.

Med ökad däckstorlek (i detta fall däckbredd) minskar

förhållandet pk/pi något.
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Fig 23 visar såsom exempel samband mellan kontakttryck

och ringtryck för diagonaldäck och radialdäck vid olika

belastningar (a) och samband mellan kontakttryck och

ringtryck för diagonaldäck av två olika lagerklasser

och vid olika belastningar (b) enligt Siebel, 1973.

Liksom vid andra typer av hållfasthetsproblem är det

rimligt att anta att kontakttrycket - i detta fall

mellan däck och Vägyta - inverkar på Vägkonstruktio-

nens hållbarhet. Åsikterna om detta går emellertid

isär. Till Viss del kan skiljaktigheterna bero på

Vilka antaganden man gör om förhållandet mellan kon-

takttryck och ringtryck. Vi har tidigare sett att man

i praktiken under olika omständigheter kan ha kontakt-

tryck både större och mindre än ringtrycket.

van Vuuren, 1974, påpekar att en ringtrycksändring

endast motsvaras av 1/3 så stor kontakttrycksändring.

En måttlig ringtrycksökning ökar därför inte Vägför-

störingen nämnvärt utan är i stället fördelaktig

a) från däckhållbarhetssynpunkt (?) och b) med hänsyn

till minskade vattenplaningsrisker. En ytterligare

synpunkt som anses vara värdefull är att uppvärmningen

av däcket och den av uppvärmningen framkallade tryck-

stegringen blir måttligare om kalla ringtrycket är

relativt sett högre.

Kamm & Koennecke, 1960 och Gauss & Schubert, 1974, för-

ordar sänkning av ringtrycket. De senare med avsikt

att få större kontaktyta, man räknar med 5% ökning per

100 kPa.

Southgate et al, 1977, anser att (rimliga) ändringar

av ringtrycket har försumbar inverkan på Vägförstöringen.

Harloff, 1977, påstår att en minskning av ringtrycket

kan betyda ökade vägpåkänningar särskilt i det översta

skiktet.
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Michelin, 1969, har en synpunkt lite vid sidan om de

övriga. Man påpekar nämligen att en sänkning av ring-

trycket medför ökade kryprörelser hos däcket i kontakt-

ytan varigenom såväl vägslitage som däckslitage ökar.

I OECD:s rapport 1983 om tunga fordon konstateras att

kontakttryckets största inverkan var på ytskiktet,

redan någon cm under ytan var "mönstereffekterna" ut-

jämnade. Det ansågs godtagbart att bruka ett medelvärde

av kontakttrycket vid vägkonstruktionsberäkningar.

6.4 Däckfjäderkonstant, dämpning

Däcket ska inte betraktas som en luftfjäder utan sna-

rare som en formfjäder med luft under övertryck som

förspänning (Wedemeyer,1955). Den fjädrande effekten

uppstår genom spänningsändringar i kordstommen orsakade

av däckets deformation i kontaktsektorn. Spänningsänd-

ringarna resulterar i en kraft som förmedlas via

däckets trådkärna till fälgen, se under allmänt fig

17a och b.

Den i däcket inneslutna luften undergår inte någon

märkbar tryckändring vid belastning (Wedemeyer, 1955)

och däckets totalvolym ändras inte nämnvärt. Miss-

lyckade försök att studera dynamiska hjullasten genom

att mäta ringtrycksändringar redovisas av Whittemore

et al, 1970.

En medveten ändring av ringtrycket påverkar i hög grad

uppstående spänningsändringar i däckstommen och är där-

med ett betydelsefullt instrument för att ändra däck-

fjäderkonstanten. Det kan i det här sammanhanget vara

värt att notera att de övre begränsningar av ringtrycket

som förekommer på sina håll knappast tillkommit av

omsorg om vägbanan utan snarare betingats av arbetar-

skyddsskäl (OECD, 1983).
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Fig 24 från Michelin, 1969, exemplifierar däckfjäder-

konstantens variation med ringtrycket. Data avser di-

mensionen 11R20 (11.00-20X enligt Michelin)

rnm Q§Q

60 / 50°

/800

    

//áy/

  

 

 

 
 

0 10 20 30 40 kN
Hjulbelusfninq

Figur 24 Fjäderkonstant vid olika ringtryck för
11.00R20

Låg däckfjäderkonstant anses allmänt inverka gynnsamt

på väglivslängden (Albat, 1966)._Framför allt påpekas

att de dynamiska krafttillskotten (olika begrepp med

likartad innebörd såsom stöttal, stötfaktor, last-

faktor etc förekommer) blir klart mindre om däckfjä-

derkonstanten minskas. Däckfjäderkonstantens domine-

rande inflytande dokumenteras av Svenson, 1959, Kamm &

Koennecke, 1960, Gauss & Schubert, 1974, Cady & Aston,

1975, Slibar, 1976, Strifler, 1977, Mitschke, 1979,

Dickerson & Mace, 1981. Endast i en australisk under-

sökning refererad av OECD, 1983, antyds att en minsk-

ning av fjäderkonstanten (genom minskning av ring-

trycket) medverkar till en ökning av de dynamiska

krafttillskotten. ökningen är emellertid marginell.
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Låg däckfjäderkonstant åstadkommes med lågt ringtryck

(Svenson, 1959, Kamm & Koennecke, 1960) genom använd-

ning av däck med större luftvolym (Mitschke, 1979),

genom användning av radialdäck (Cady & Aston, 1975,

Strifler, 1977) eller användning av breddäck (Goodyear,

1970). Svenson, 1959, påpekar att låg däckfjäderkonstant

inverkar negativt på däcklivslängden om inte luftvoly-

men ökas och van Vuuren, 1974, är ute i samma ärende

när han säger att låg däckfjäderkonstant är förbunden

med stor deformation med åtföljande riskabel uppvärm-

ning av däcket. Kamm & Koennecke, 1960, varnar för

dålig sidstabilitet hos däcken när fjäderkonstanten

sänks och ser det som en utvecklingsuppgift att kunna

ändra däckens styvhet i vertikal led utan att påverka

den i sidled.

Bildäcken utgör en sista fjädrande förbindelse mellan

fordon och vägbana. I denna del av systemet är emeller-

tid en viktig funktion sparsamt representerad, nämligen

dämpning. Lastbilsdäck har en egendämpning - huvudsak-

ligen kommande från stommen - av mycket blygsam stor-

leksordning (Kamm & Koennecke, 1960, Zahnmesser, 1981).

Utsikterna syns vara små att öka däckens dämpning nämn-

värt (Cady & Aston, 1975).

6.5 ijädrade massor

I föregående avsnitt påpekades vikten av att begränsa

de dynamiska krafttillskotten. Förutom de krafter som

transmitteras från fordonschassit till hjulupphängning-

en via det ordinarie fjädersystemet har man också

krafttillskott från hjuldonen själva som orsakas av

navexcentricitet, hjulorundhet och vägojämnheter. Ett

bidragande medel att hålla de tillskotten nere är att

minska ofjädrade massor vartill också däcken hör

(Svenson, 1959, Gauss & Schubert, 1974, Slibar, 1976).

VTI RAPPORT 270



50

Med breddäck är det också möjligt att betydligt minska

de ofjädrade massorna.

6.6 Däckens kontaktyta

 

Enligt Siebel, 1973, kan man vid inte alltför låga

ringtryck räkna med följande kontaktytor (beteckningar

enl fig 17):

För diagonaldäck en cirkel med radien r = gå;

--1

För radialdäck en kvadrat med sidan a = nå-
k

För breddäck en rektangel med bredden a

och längden b a/b = 2

ab :i

Pk

6.7 Däckantalet

 

Rent generellt anses multipelhjulställ fördelaktigt

från Vägskonande synpunkt (Dean & Southgate, 1979).

Minskningen av påkänningarna i vägen är dock inte pro-

portionell mot ökningen av antalet hjul (Gerrard &

Harrison, 1970). Vid en fördubbling av hjulantalet

kan en lastökning på ca 25% tillåtas (Heleven, 1976).

Fördelning av lasten på s k tvillinghjul minskar väg-

påkänningen med 20-25% jämfört med enkelhjul med samma

last (Gauss & Schubert, 1974).

En fördelning av lasten på flera axlar är i och för

sig gynnsam men om avståndet mellan axlarna är stort

fordras styrbarhet för hjulen med tanke på annars upp-

kommande tangentiella krafter i vägbanan (Zahnmesser,

1981).
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Breddäck, som ju åtminstone delvis avsåg att ersätta

tvillinghjul, kan vara ogynnsamma för beläggningar

(Terrel & Rimsritong, 1976, Harloff, 1977, OECD, 1983).

6.8 Sammanfattning

 

Avgörande för påkänningarna i vägkonstruktionen är inte

enbart fordonets statiska belastning utan också de dy-

namiska krafttillskott, som - genom ojämnheter i väg-

ytan eller på annat sätt - kan uppkomma vid färd.

Den främsta åtgärden som kan vidtas på däckområdet för

att minska de dynamiska tillskotten är att sänka däck-

fjäderkonstanten. Det kan ske på flera sätt, var för

sig eller i kombination. Dels kan man sänka ringtrycket,

dels kan man öka däckstorleken och dels kan man modi-

fiera stomkonstruktionen. Det är viktigt att minskning-

en av däckfjäderkonstanten i vertikalled inte sker på

bekostnad av däckens styvhet i sidled eller så att upp-

värmning genom deformationsarbete äventyrar däcklivs-

längden.

En sänkning av kontakttrycket syns också ha vägskonande

effekt, särskilt i ytskiktet. Meningarna härom är

emellertid delade. Kontakttrycket påverkas såväl av

däckets stomkonstruktion som av ringtrycket. Man bör

hålla i minnet att en ändring av ringtrycket normalt

motsvaras av en betydligt mindre kontakttrycksändring.

En fördelning av lasten på flera axlar och hjul har

också vägskonande inverkan. Fördelarna ökar emeller-

tid inte pr0portionellt mot antalet hjul.
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7. VÄGKROPPENS NEDBRYTNING UNDER INVERKAN AV

TRAFIKLAST

7.1 Inledning

 

Föreliggande studie omfattar en begränsad vägteknisk

granskning av utvald litteratur som mot bakgrund av

projektets målsättning och omfattning har befunnits

vara av intresse för att kunna belysa och helst

besvara de konkreta frågeställningar som uppställts

inom projektet.

Litteraturstudien behandlar således ämnet "Vägars

beteende under påverkan av olika fordonslastparametrar

såsom axel- och hjulavstånd, däcktyp och ringtryck,

s k dynamiska tillskottskrafter m m", med specifik

avsikt att söka klarlägga om och hur förbättrade

däck och fjädrar på fordonen kan motivera ett

högre tillåtet "axel-boggitryck".

I allmänna ordalag handlar det om att söka finna

skonsammare last-/hjul-/däckkonfigurationer hos de

tunga fordonen, dvs att optimera anpassningen av

fordonet efter vägen.

Frågan om våra svenska vägar idag är anpassade

efter den aktuella trafikbelastningen (fordon och

antal) kommer ej närmare att behandlas här.

I Indien används ofta elefanter som "fordon" inom

skogsbruket. Detta "fordon" synes ha en efter mark-

underlaget naturligt anpassad lastspridningsförmåga.

Kvinnor däremot använder stundtals högklackade

skor med mycket ogynnsam lastspridningsförmåga, se

figur 1. Trycket (kraft/ytenhet) på underlaget är

oftast av större betydelse för skadeeffekten än

den totala kraften.
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Figur 25 Apropå fordons lastspridningsförmåga.
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7.2 Svenska undersökningar

 

7.2.1 Carlsson (1983)

För en normal vägkonstruktion med bituminös belägg-

ning, se figur 26, visas genom teoretiska beräkningar

hur de vertikala tryckspänningarna på olika nivåer

i den valda vägkonstruktionen varierar med olika

påförda laster. Det är intressant att notera hur

liten inverkan variationen av såväl yttrycket som

kraften har på vertikalspänningen i förstärknings-

lagret och i undergrunden, trots att beläggningen

har åsatts en låg elasticitetsmodul (sommarvärde).

PkN
Lust
(cirkulürf jümn'r (TO MPa
fördelad)

 

  
    

 

Vertikal tryckspänning 0'
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Figur 26 Vertikal tryckspänning som funktion av
last och yttryck.
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För samma vägkonstruktion, dock med en högre elasti-

citetsmodul (E-modul) för beläggningen motsvarande

vår-/höstförhållanden, har också beräknats tillåtet

antal belastningar med hänsyn till risken för ut-

mattningsbrott (sprickor) i beläggningen, se

figur 27. Man finner där att nedbrytningseffekten

av en ökning av yttrycket med 100 kPa upphävs genom

en sänkning av hjullasten med ca 4 kN, och omvänt.
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Figur 27 Tillåtet antal belastningar med hänsyn
till utmattningsbrott i beläggningen.
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Plastiska deformationer (spårbildning), som nästan

alltid uppkommer i en bituminös vägkonstruktion,

har beräknats under vissa valdamaterialförut-

sättningar för beläggningen i ovannämnda vägkon-

struktion samt för en given trafikbelastning, se

tabell 2.

  

 

 

Tabell 2

Plastisk deformation/4 års trafik

absolut relativ ökning,
mm %

Yttryck, MPa: ,6 ,8 1,0 ,6 ,8 1,0

Last 50 8,4 10,8 13,0 0 +28 +54

(ref)

P

kN 70 9,0 11,5 16,2 +7 +36 +93

Anm. Betr. trafik- och materialantaganden m m,

se VTI Rapport 200 (E4, Linköping 1980,
8000 axelpar/d, 4 körfält, 25% tung
trafik, 12% i höger körfält).

Sammanfattningsvis konstateras att en sänkning av

kontakttrycket mot vägbanan vid konstant hjullast

är gynnsam för en vanlig vägkonstruktion (jfr

BYA, trafikklass IV-V).

7.2.2 §299§9_112221

Genom främst praktiska körförsök, men även med

hjälp av analytiska beräkningsmetoder, visas hur

belastningar från tunga lasthanteringsutrustningar

försedda med s k hårdgummihjul inverkar på asfalt-

belagda vägöverbyggnader. Resultatet sammanfattas

i figur 28 och tabell 3. Man finner att en ökning
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av kontaktyttrycket från 1,7 till 2,7 MPa medför i

stort sett en halvering av möjligt antal hjulbelast-

ningar.
9
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TJOOKLEK BELÄGGNING + STAB. BÄR -
LAGER (BG) . CM

Figur 28 Diagram över sambandet bitumenbundna lagers
tjocklek (beläggning + stabiliserat grusbär-
lager, BG) och möjligt antal hjulbelast-
ningar i samma spår (Ntill) vid trafik med
fordon med hårdgummihjul enligt TSAB ritning
"Utkast, hjul till terminaltruck" daterad
1976-08-25.
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Tabell 3 I tabellen upptagna värden utgör en exempli-
fiering av det samband, som enligt diagram-
met i figur 28 råder mellan bitumenbundna
lagers tjocklek och möjligt antal hjulbe-
lastningar i samma spår (Ntill) vid trafik
med hårdgummihjul och höga kontaktyttryck.

    

Bitu- Icke bi- Hjul- Kontakt- Möjligt
men- tumen- belast- yttryck antal
bundna bundna 'ning hjulbelast-
lagers lagets ningar i
tjock- medel- samma spår
lek modul

E2

mm MPa kN MPa Ntill

100 80 50 2,7 200
100 150 50 2,7 600
150 80 50 2,7 1500
150 150 50 2,7 5500
200 80 50 2,7 15000
200 150 50 2,7 50000

100 80 50 1,7 300
100 150 50 1,7 1000
150 80 50 1,7 2700
150 150 50 1,7 9500
200 80 50 1,7 25000
200 150 50 1,7 90000

7 2-3 §999ê9_112§31'

På uppdrag av dåvarande Kungl. Flygförvaltningen

genomförde Statens Väginstitut i mittet av 50-talet

ett jämförande körförsök i väginstitutets provvägs-

maskin med ett lågtrycksdäck (450 kPa) samt ett

högtrycksdäck (1200 kPa). Vid körningen var hjul-

lasten 60 kN och banan i provvägsmaskinen var samman-

satt av 7 delar, som bildade en cirkel. Banans över-

byggnad varierades i de 7 delarna, segmenten, men

undergrunden var densamma. Beläggningen var av tät

asfaltbetong, tjocklek 3 resp 6 cm. På banan kördes

först 1000 varv med lågtrycksdäcket och därefter

1000 varv med högtrycksdäcket.
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Sjunkningen av beläggningsytan resp undergrundens

yta uppmättes under körningens gång.

Som väntat gav undersökningen till resultat att

lågtrycksdäcket var skonsammare mot underlaget,

vilket framgår av figur 29.
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Figur 29 Beläggningens permanenta nedsjunkning per
passage vid körningar med lågtrycks- och
högtrycksringarna vid 60 kN hjullast.
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7-2-4 Örêgml_§§5l§§991_929§95§9_ll?2§)-99§

L§9§95§§_1422§l

Inverkan av höga axellaster i kombination med låga

kontakttryck på det allmänna vägnätet har relativt

ingående undersökts genom dels jämförande s k

körförsök, dels teoretiska studier. Ordinära

lastbilskombinationer och speciella traktorekipage,

de senare med lågt ringtryck, undersöktes i första

hand med avseende på deras bärighetsmässiga nedbryt-

ningseffekt vid trafikering av svaga grusvägar.

Exempel på uppmätta vertikaltryckspänningar i

vägkroppen under de olika hjullasterna redovisas i

figur 30 och 31. Undersökningsresultaten visade att

traktorfordon med lågt kontakttryck gav mindre skade-

verkan på de studerade vägarna än konventionella

lastbilsfordon.
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0 ,1 ,2 ,3 ,L ,5\,6 ,7/,8 ,9 10 1.1 12 1.3 0 MPO
\ J _

.551% *
10 w __,/

3° r Fmoouzn-Ln
- BELASTNUNGSTYP: A- B

50 777 1.12- 359-
P' -55,2"-45.2 k"

emil Anm 0.0ber.avhastigheten Pa: 0.29-0,61 MPa
M edolvö rde n av spönningama

V: 10-_ 10- k .
-30 _50 mm

Figur 30 Samband mellan vertikalspänningen i väg-
kroppen och den belastande fordonstypen.
Ll = lastbil, Tl = skogstraktor. P betecknar
hjullasten (stat. hjulbelastningen) och PO
ringtrycket.C7 betecknar vertikalspän-
ningen. Vägytan jämn (utan gupp).
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Figur 31 Sambandet mellan vertikalspänningens max.värde
och den belastande fordonstypen vid ojämn
väg (med gupp) och låg hastighet (ca 10 km/h).

702 5 §ê5§§§99_il?2§299§-§5§99r122§92

Carlsson och Örbom har var för sig behandlat ämnet

dimensionering av vägöverbyggnader för stora hjulbe-

lastningar. De båda rapporterna kompletterar varandra

såtillvida att Carlsson utförligt redogör för

grunderna i dimensioneringskomplexet, medan Örbom

med referens till Vägverkets BYA försöker sig på

en praktisk tillämpning där även vägöverbygg-

nader innehållande cementbundna material behandlas.

I båda rapporterna anges riktlinjer och metoder för

transformering av flerhjulsbelastningar till ekviva-

lenta enkelhjulsbelastningar.
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7.3 Utländska undersökningar

7.3 l Eêrbygéêrspyeliksg_Ey§51§9§_l§391

7.3.1.1 Zahnmesser (1981)

Zahnmesser har förmodligen presenterat den mest

omfattande rapporten inom det aktuella ämnesområdet.

Rapporten rekommenderas för genomläsning i sin

helhet.

Rapporten inleds med en ingående beskrivning av de

krafter som verkar på en vägbana. Därefter kommer

ett avsnitt som grundligt behandlar däck, kontakt-

tryck, anliggningsytans form, däckmönster m m.

Nästa avsnitt redovisar förfaranden vid beräkning

av påkänningar i vägkonstruktionen, egenskaper hos

olika vägöverbyggnadsmaterial, temperaturförhåll-

anden i vägen samt beräkning av tillåtet antal

belastningar. Ett annat avsnitt handlar om trafikbe-

lastningen och dess fördelning i tiden och på vägen.

Följande avsnitt behandlar inverkan av last, kontakt-

tryck, lastgrupper och fordonsdynamik på vägens

livslängd.

Nedan redovisas en formel med olika fordonsparametrar

som påverkar ett fordons, F1, tillåtet antal över-

farter, NFl, på valda vägkonstruktioner.
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N = 1
F1n_1_

E N.
.1

1=1

_L:_.1_.°n 'n .n 'n o__1.__.-n

Ni NO Q R P T fRuhep D

Ni = tillåtet antal belastningar med axelhjul i

NO = tillåtet antal belastningar med standardhjul-

lasten 50 kN, Pm = 0,7 MPa, (medelkontakttryck),

  

enkelhjul.

n : N(Q = 50 kN)

Q N(Q = x kN)

N (QE)
n = där N (Q )= till. antal bel. med

R N (925 E enkelhjul (singel)

N (QZ)= till. antal bel. med

parhjul (tvilling)

N (Pm = 0,7 MPa)

nP = N (P = x MPa)

B

nT = korrektionsfaktor, map axel- och hjulavstånd.

1 = korrektionsfaktor map viloperioder mellan
fRuhep hjulbelastningar.

nD = korrektionsfaktor map fordonsdynamiken.
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7.3.2 USA

7.3.2.1 AASHO-försöket (1962)

Denna undersökning är alltför känd för att

kräva en närmare presentation.

Av visst intresse för denna litteraturstudie är de

speciella studier avseende däck och ringtryck som

genomfördes vid sidan av själva huvudförsöket.

Dessa specialstudier hade militär tillämpning i

sikte och finansierades av U.S.Army.

Resultatet av specialstudien var i korthet:

- att s k LPLS (low pressure, low silhouette)-däck

gav obetydligt mindre skador än konventionella

däckmontage (tvilling). De konventionella däcken

gav större sprickbildning än LPLS-däcken medan

däremot spårbildningen blev större med LPLS-däcken.

- att ringtrycksändringar av storleksordningen

350 kPa i förening med begränsade ändringar i

däckkonstruktionen hade mycket liten effekt på

de uppmätta dynamiska nedsjunkningarna i vägytan.

Det skall framhållas att specialstudierna map däck

var av begränsad omfattning och att den vägtekniska

mättekniken ej var så utvecklad i slutet av 50-talet.

7.3.2.2 Terrel (1977)

Det konstateras att "single flotation tires" ger

större skadeverkan än konventionella parmonterade

däck.
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Med avseende på utmattningen i asfaltbeläggningen

ger "single flotation tires" ca 40% större töj-

ningar i underkanten av en 8 cm tjock beläggning.

tires"

Med avseende på spårbildning ger "single flotation

2,3 gånger större spårdjup än pardäck.

I figur 32 redovisas relativa skadeffekter för några

olika "single flotation tires" i jämförelse med

konventionella pardäck.

Figur 32
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7.3.2.3 Wang (1981), (1982)

Det antyds att s k Super Single-däck är skadligare

för vägen än radialdäck i parmontage (1981).

I (1982) presenteras lastekvivalensfaktorer för

trippelmonterade axlar, grundade på dels resultat av

egna körförsök, dels på AASHO-försöken. Wang

fann att lastekvivalentfaktorn för en trippelboggi

med 333 kN total last blev 2,6 80 kN-axlar.

7.3.2.4 Havens m fl (1979)

På teoretisk väg har beräknats skadefaktorer för

sju olika axelgrupper, se figur 33.
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Figur 33 Skadefaktorer för olika totallaster och

axelgrupper.
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7.3.3 Storbritannien

7.3.3.1 Addis & Whitmarsch (1981)

Vid TRRL har resultaten från AASHO-försöket vidare

analyserats och speciellt anpassats till olika i

Storbritannien förekommande lastspektra, varvid

erhållits exponentvariationer från 3 till 6 för

olika Structural Numbers (bärighet) och lastspektra,

se figur 34.

AASHOs fjärdepotensregel kan således diskuteras,

vilket'även andra forskare har antytt.
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Figur 34 Variation av ekvivalensfaktorn för hjullaster
under blandade trafikförhållanden på en
väg med låg bärighet.

VTI RAPPORT 2 7 O



68

7-3-4 §y§§§ri§§

7.3.4.1 van Vuuren (1974)

van Vuuren har med hjälp av bl a elasticitetsteore-

tiska beräkningar studerat ring-/kontakttryckets

effekt på vägars dimensionering och nedbrytning.

Han påvisar därvidlag det till synes paradoxala

resultatet att en ökning av hjullasten vid

oförändrat kontakttryck minskar risken för

utmattningsbrott i en tunn beläggning. Han

framhåller även att kontakttrycket har större

influens på utmattningshållfastheten än hjullasten.

7.3.5 Australien

7.3.5.1 Scala & Potter (1981)

Det beskrivs en metod för bestämning av lastekvi-

valensfaktorer för främst tunga specialfordon.

Metoden grundar sig på jämförelser av vägytans

beräknade nedsjunkning under olika laster.

Rapporten är värdefull eftersom den även

innehåller en state-of-the-art.

7.3.6 Italien

7.3.6.1 NARDO-försöket (1983)

I Italien pågår sedan ett antal år ett stort och

intressant körförsök med syfte att dels verifiera

vissa resultat från AASHO-försöket, dels studera

skadeeffekter av lastfordon med olika lastkonfigura-

tioner, såsom axeltyp, last per axel, axelavstånd,

antal axlar, typ av hjul/däck, etc. Förutom vissa

studier av s k "wide-base" däck har hittills inga

speciella däck-/ringtrycksstudier genomförts.
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Några resultat kan i korthet sammanfattas genom figurerna

35 och 36.

I figurerna använda beteckningar betyder:

E. F.= rel.skadefakt0r (=l för 12 ton tvillingdäck)

G = tvillingdäck, en axel

S = singeldäck, en axel

GG = tvillingdäck, två axlar

MM = wide-base" däck, två axlar

Ringtrycket för samtliga däck ligger inom intervallet

650-850 kPa.

Pavimentazione media

MmMnmmwmn
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Figur 35 Skadefaktorer för olika axelgrupper
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Pavimentazione media

Medium pavement
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Figur 36 Skadefaktorer för olika axelgrupper

7.4 Kommentarer

I den ovan, från vägteknisk synpunkt, redovisade

litteraturgranskningen avseende vägars beteende

under inverkan av olika trafiklaster, saknas vissa

uppgifter om de bituminösa beläggningarnas dynamiska

egenskaper.

Zahnmesser berör visserligen ämnet, men några

uttömmande svar ges ej vad gäller utmattningshållfast-

hetens beroende av olika lastspektra, t ex vilopauserna

mellan axellasterna vid korta axelavstånd.

Vid VTI har påbörjats reologiska studier avseende

bituminösa vägkonstruktioner utsatta för snabba

upprepade belastningar med varierande amplitud, frekvens

och varaktighet. Vissa experiment avseende olika

hjul-/däcktypers skadeeffekt på en konventionell

vägkonstruktion med bituminös beläggning kommer
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förmodligen att bedrivas genom körförsök i VTIs

provvägsmaskin, jfr Engman ovan.

Vidare kommer VTI även att kontakta forskningsled-

ningen för det redan pågående NARDO-försöket i

Italien, för att utbyta erfarenheter.

7.5 Sammanfattning

 

Med ökad lastspridningsförmåga hos ett fordon, dvs

fler hjul och axlar samt lägre yttryck/ringtryck

minskaf i allmänhet de fordonsbetingade påkänningarna

i vägkroppen och ökar därmed vägens livslängd.

Det nämnda belyses genom resultat från både praktiska

körförsök och teoretiska beräkningar.

Mot bakgrund av de i litteraturstudien redovisade

erfarenheterna, kunskaperna samt beräkningsmetoderna

tycks idag finnas goda möjligheter att bedöma befint-

liga och fiktiva fordons relativa trafikskadeeffekter

på olika vägkonstruktioner.
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8. SLUTSATSER

För att ge låga dynamiska tillskottskrafter verkande

på vågytan bör fordonets fjädringssystem besitta föl-

jande egenskaper

- mot fjäderstyvheten väl avpassad viskös dämpning

och så liten coulombsk dämpning som möjligt (viktigast)

- god krängdämpning

- god nickdämpning av boggikonstruktioner med lastut-

jämningsanordningar

- låg fjäderstyvhet (minst viktigt)

Fordonets däckutrustning bör besitta följande egenska-

per

- låg vertikalfjäderstyvhet

- lågt kontakttryck

Slutligen är även stor lastspridning, dvs stort axel-

avstånd, gynnsamt liksom separatfjädrade hjul i stället

för stela axlar.
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