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Fjädrings- och dämpningsegenskaper hos enaxliga släp-
vagnar

av Gunnar Bunis, Leo Mäkiaho och Olle Odsell

Statens väg- och trafikinstitut
Fack

581 01 LINKÖPING

REFERAT

Arbetets syfte är att påvisa några möjligheter att be-

döma vilka fjädrings- och dämpningsegenskaper som från

trafiksäkerhetssynpunkt är önskvärda på en enaxlig

släpvagn.

Ett dataprogram har utvecklats som beskriver rörelser

och dynamiska hjulbelastningar hos en enaxlig släpvagn

vid passage av ojämnheter i vägbanan. Med ett väghåll-

ningskriterium, baserat på den dynamiska hjulbelast-

ningens medelvärde, har olika fjäder- och dämpkonstan-

ters inverkan på väghållningen beräknats, för en släp-

vagn med vikten 784 kg.

Som underlag för datorberäkningarna gjordes praktiska

mätningar av erforderliga data på två släpvagnar. Med

dessa vagnar utfördes även fältförsök bestående av kör-

ning över ett väldefinierat hinder, med respektive utan

stötdämpare.

Några olika mätmetoder för bedömning av fjädrings- och

dämpningsegenskaper hos fordon diskuteras. Resultat

redovisas från försök med en metod som efter vidareut-

veckling skulle kunna användas för att enkelt kontroll-

era att släpvagnar uppfyller vissa grundkrav på fjäd-

ringsväg och svängningsdämpning.
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Springing and damping Characteristics of single-axle
trailers

by Gunnar Bunis, Leo Mäkiaho and Olle Odsell

National Swedish Road and Traffic Research Institute

Fack

5-581 01 LINKÖPING Sweden

ABSTRACT

The aim with the study is to show some possibilities

to evaluate which springing and damping Characteristics

that from a traffic-safety point of View are desirable

on a single-axle trailer.

A computer program has been develOped, simulating move-

ments and dynamic wheel loads for a single-axle trailer,

when passing irregularities on the road surface. With

a criterion for road-holding, based upon the average

dynamic wheel-load, the influence on the road-holding

of different spring rates and damping forces has been

calculated, for a trailer with the mass 784 kg.

Necessary data for the calculations have been achieved

through measurements on two trailers. Practical tests,

consisting of driving over a well defined obstacle

with and without suspension dampers, have also been

performed with these trailers.

Some methods for practical measurement of springing

and damping Characteristics are discussed. Results are

presented from tests with one method, which after

further develOpment could be used to easily check that

trailers fulfil basic requirements regarding wheel

travel and suspension damping.
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Fjädrings- och dämpningsegenskaper hos enaxliga släp-
vagnar

av Gunnar Bunis, Leo Mäkiaho och Olle Odsell

Statens väg- och trafikinstitut
Fack

581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Syftet med detta arbete är att påvisa några möjlighe-

ter att teoretiskt och praktiskt bedöma vilka fjädrings-

och dämpningsegenskaper som från trafiksäkerhetssyn-

punkt är önskvärda på en enaxlig släpvagn.

Ett fordons sidkraftsupptagningsförmåga och bromsför-

måga beror av normalkraften mellan däck och vägbana.

Därför är det från trafiksäkerhetssynpunkt av stor vikt

att på ojämn vägbana så stor normalkraft som möjligt

upprätthålls. För att undersöka hur en släpvagns fjä-

der-dämparsystem inverkar på normalkraftens variation

vid passering över ojämnheter i vägbanan, utvecklades

ett datorprogram för simulering av släpvagnens rörel-

ser i vertikalplanet. I programmet förenklas släpvagnen

till en tvådimensionell modell, bestående av två kopp-

lade svängarmar, representerande vagnens chassi res-

pektive hjul plus bärarm, med frihet att rotera i ver-

tikalplanet. I modellen kan två påtvingade rörelser

införas, en för kOpplingspunkten mellan dragfordon och

släpvagn och en för vägytan. Resultaten av beräkningar-

na fås i form av vinklar, vinkelhastigheter och vinkel-

accelerationer för svängarmarna som funktion av tiden,

och dessa storheter omräknas till normalkrafter mellan

däck och vägbana.

För att erhålla underlag för datorberäkningarna gjordes

praktiska mätningar på två flakvagnar för personbils-

bruk, av bl a fjädrad och ofjädrad massa, masshöghets-

moment, fjäderkonstant och dämpkonstant. Med båda vag-
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narna, en med ståltorsionsaxel och en med gummitorsions-

axel, utfördes även fältförsök bestående av körning

över ett väldefinierat hinder, med respektive utan

stötdämpare. Under körningen registrerades vertikal-

accelerationen hos chassit samt svängningsrörelsen

mellan chassi och hjul. Jämförelser av resultaten från

datorberäkningarna och fältförsöken visar att den ma-

tematiska modellen i stort ger en bra bild av verklig-

heten.

Med ett väghållningskriterium, baserat på den dynamiska

hjulbelastningens medelvärde, gjordes med hjälp av da-

torprogrammet en undersökning av olika fjäder- och

dämpkonstanters inverkan på väghållningen, för en släp-

vagn med vikten 784 kg. Resultaten visar tydligt att

fjädrings- och dämpningsegenskaper inte kan bedömas

var för sig, utan det är kombinationen av fjädring och

dämpning som avgör släpvagnens väghållning. Undersök-

ningen tyder också på att mjukare fjädring än vad som

i dag används på släpvagnar skulle leda till bättre

väghållning vid passage av ojämnheter i vägbanan. Mju-

kare fjädring ställer dock högre krav på väl avstämd

dämpning och på hjulupphängningens utformning, bl a

avseende krängstyvhet.

Avslutningsvis diskuteras några olikamätmetoder för

bedömning av fjäder-dämparsystemet hos fordon. Resul-

tat redovisas från försök med en metod där släpvagnen

med fixerad dragkula hissas upp ett stycke ovanför

underlaget och därefter släpps. Under försöket regist-

reras infjädringsrörelsen som funktion av tiden. Det

är tänkbart att denna metod efter vidareutveckling

skulle kunna användas till att enkelt kontrollera att

släpvagnar uppfyller vissa grundkrav på fjädringsväg

och svängningsdämpning. För att kunna fastställa dessa

grundkrav måste dock mer omfattande försök göras med

fler typer av fjädringssystem.
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Springing and damping Characteristics of single-axle
trailers

by Gunnar Bunis, Leo Mäkiaho and Olle Odsell
National Swedish Road and Traffic Research Institute

Fack

8-581 01 LINKÖPING Sweden

SUMMARY

The aim with the study is to show some possibilities

to evaluate which springing and damping Characteristics

that from a traffic-safety point of view are desirable,

on a single-axle trailer.

A vehicle's cornering-ability and braking-ability are

dependent on the vertical force between the tyre and

the road surface. With regard to traffic-safety it is

therefore important that the wheel load is kept as

large as possible during different road conditions. In

order to investigate the influence of a single-axle

trailer's springing and damping Characteristics on the

wheel load, a computer program simulating the vertical

movements of the trailer was developed. In the program

the trailer is simplified to a two-dimensional model

with two coupled swingarms, representing the chassi

and the suspension swingarm with wheel. When the ver-

tical movements of the car coupling and the road sur-

face are given, the program calculates the resulting

vertical forces between tyre and road, as a function

of time.

In order to collect data for the calculations, measure-

ments were made on two trailers, of sprung and un-

sprung masses, moment of inertia, spring rates, etc.

With both trailers, one equipped with steel torsion

suspension and the other with rubber torsion suspen-

sion, driving tests were also performed. The tests

consisted of driving over a well defined obstacle, with
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and without suspension dampers, while vertical accele-

rations of the chassi,and movements between chassi and

wheel were recorded. Comparisons of the results from

the calculations and the driving tests show that the

simulation has good validity.

With a criterion for road-holding, based upon the

average dynamic wheel load, a computer calculation was

made with different spring rates and damping forces,

for a trailer with the mass 784 kg. The results show

clearly that springing and damping Characteristics can

not be evaluated separately. It is the combination of

springs and dampers that determines the road-holding

of the trailer. The investigation also indicates that

softer springs than today are used on trailers should

give better road-holding on uneven roads. However,

softer springs require a more sophisticated suspension

regarding roll stiffness and damping.

Finally, some methods for practical measurements of

springing and damping Characteristics are discussed.

Results are presented from a test where the trailer,

with fixed coupling, is lifted from the floor and then

is dropped. The resulting movement between chassi and

wheel is recorded as a function of time. It is possible

that this method after further develOpment could be

used to easily check that trailers fulfil basic requi-

rements regarding wheel travel and suspension damping.

However, to establish these basic requirements, more

extensive investigations are needed, with more types

of suspension.
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INLEDNING

Det finns i dag i Sverige ca 300 000 släpvagnar för

personbilsbruk och det nyregistreras ca 25 000 st varje

år. Eftersom släpvagnarna utgör ett betydande inslag i

trafiken är det viktigt att de i kombination med drag-

bil uppfyller vissa fundamentala krav på väghållning

och bromsförmåga.

Väghållning och bromsförmåga är till stor del beroende

på utformningen av vagnens fjädring och stötdämpning.

Bestämmelser för hur hjulupphängningen för en släpvagn

ska vara konstruerad finns dock inte i Sverige. Enligt

TSVs typbesiktningshandbok ska"tillfredsställande fjäd-

ringsanordning finnas mellan hjul och chassi. Beroende

på fjäderkonstruktion kan som regel fjädringsanordningen

inte anses tillfredsställande om den inte är försedd

med avpassad stötdämpning."

I många andra länder godkänns vissa fjädringstyper,

bl a gummitorsionsaxlar, utan stötdämpare, med hänvis-

ning till att fjäderelementet i sig självt har till-

räcklig egendämpning.

I samband med en provning vid VTI av dämpningsegenskaper

hos en gummitorsionsaxel med respektive utan stötdämpare,

uppstod frågan vilka fjädrings- och dämpningsegenskaper

som är önskvärda på en enaxlig släpvagn.

Det finns i dag inga erkända provningsmetoder för bedöm-

ningen av fjäder- och dämpningsegenskaper ens hos bilar,

utan beslut om huruvida hjulupphängningen godkänns eller

ej baseras huvudsakligen på subjektiva bedömningar.

Nämnas kan att i ett fall har en husvagn underkänts Vid

typbesiktning av TSV med motiveringen att den hade för

hård fjädring. Något absolut gränsvärde för när fjäd-

ringen anses vara oacceptabel har dock inte kunnat anges.
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Målsättningen med detta arbete har varit att påvisa

några möjligheter att teoretiskt och praktiskt bedöma

vilka fjädrings- och dämpningsegenskaper som från trafik-

säkerhetssynpunkt är önskvärda på en enaxlig släpvagn.

FJÄDER-DÄMPARSYSTEMETS BETYDELSE FÖR TRAFIKSÄKERHETEN

êllmänt

Sambandet mellan sidkraftsupptagningsförmåga S och hjul-

belastning P har ett ungefärligt utseende enligtfigur 1.

   

 

S

(kp)

120

80

40

0 . n i 1 1 ä.

0 100 200 300 400 P (kp)

Eigur 1. Exempel på samband mellan sidkraftsupptagnings-
förmåga S som funktion av hjulbelastningen P
vid några olika avdriftsvinklar. (Däck: 6.40-13)

Eftersom både sidkraftsupptagningsförmåga och broms-

förmåga är beroende av kontaktkraften mellan hjul och

vägbana är det av högsta vikt att kontaktkraften hela

tiden är så stor som möjligt. För detta ändamål bör

systemets ofjädrade massa (dvs hjul + delar av hjulupp-

hängning och fjäder) ha så hög egenfrekvens som möjligt.

Härigenom kommer hjulet snabbtatt fjädra ut efter det

att en ojämnhet passerats. På så sätt kan alltså kon-

taktkraften mellan däck och vägbana upprätthållas. Hög
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egenfrekvens hos systemet fås om förhållandet fjäder-

konstant/massa är stort. Samtidigt bör fjädern vara så

mjuk att så lite som möjligt av rörelsen hos den ofjäd-

rade massan överförs till chassit, dvs den fjädrade

massan, eftersom svängningar hos denna också leder till

variation hos kontaktkraften mellan hjul och vägbana.

För att uppfylla båda dessa krav bör förhållandet fjäd-

rad massa/ofjädrad massa vara så stort som möjligt.

När fjädersystemet utsätts för en störning kommer detta

i svängning. För att denna svängning inte skall fortsätta

efter det att störningen upphört, behövs vad man i dag-

ligt tal kallar stötdämpare. Denna benämning är egent-

ligen missvisande, eftersom dämparen ingalunda dämpar

stötar. Vad den gör, är att den dämpar svängningar. En

bättre benämning är därför svängningsdämpare.

Svängningsdämparen har två uppgifter, dels att dämpa

hjulets rörelser och dels att dämpa chassits rörelser.

Eftersom hjulets rörelser har en betydligt högre frek-

vens än chassits måste dämparen verka tillfredsställande

inom två olika hastighetsområden. Dämpningen får å andra

sidan inte väljas för hård, då fjädern i sådana fall

blir verkningslös. En större del av fjädringen kommer

då att ske i däcket vars dämpning inte lika lätt kan

kontrolleras.

Chassits rörelser har inte bara betydelse för normalkraf-

ten mellan hjul och vägbana. Är fordonet en personbil

är det kravet på komfort som avgör vilka rörelser som

kan tolereras. För lastfordon som t ex släpvagnar har

man inget komfortkrav. Däremot är det från trafiksäker-

hetssynpunkt viktigt att chassits rörelser inte är så

häftiga att lasten kastas av. Stora accelerationer hos

chassit kan också leda till brott hos t ex ram eller

fjäderelement på grund av höga dynamiska påkänningar.

Fjäder-dämparsystemet har också en sekundär inverkan på
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den dynamiska stabiliteten hos fordonet. Om fordonet

har mjuk fjädring, och inte är utrustad med speciell

krängningshämmare, leder detta till stor krängning när

fordonet utsätts för sidkrafter. Detta kan i sin tur

ge upphov till styreffekter p g a t ex camberändring

hos hjulen, beroende på hur hjulupphängningen rent

geometriskt är konstruerad. Krängningen kan dock mot-

verkas med hjälp av krängningshämmare, varför fjädringen

inte nödvändigtvis behöver dimensioneras efter detta.

Den krängningsdämpning som finns härrör dock nästan

uteslutande från svängningsdämparna. För en fordons-

kombination kan låg krängningsdämpning hos släpvagnen

leda till att släpvagnen eller hela fordonskombinatio-

nen kommer i självsvängning.

Val av undersökningsmetodik

 

En fullständig undersökning av ett fordons fjädrings-

och dämpningsegenskapers inverkan på trafiksäkerheten

kräver att man undersöker alla de fall av påtvingade

rörelser Som fordonet kan utsättas för och vilka rörelser

detta resulterar i för fordonet. Vidare måste man under-

söka om, och i så fall i vilken omfattning dessa rörel-

ser har betydelse för trafiksäkerheten.

För fordonskombinationen dragbil och enaxlig släpvagn

leder en sådan analys till ett mycket omfattande arbete.

I detta arbete har därför valts att vid analysen använda

en tvådimensionell modell i vertikalplanet parallellt

med körriktningen och begränsa undersökningen till släp-

vagnen. Man kan då undersöka hur chassits och hjulets

rörelser liksom normalkraften mellan hjul och vägbana

varierar vid körning över ojämnheter. Detta gäller

under förutsättning att inga störningar verkar på for-

donet i sidled samt att ojämnheterna är lika i tiden

för vagnens bägge hjul. Eftersom sidkraftsupptagnings-

och bromsförmågan beror av normalkraften bör en studie
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av hur denna varierar vara intressant från trafiksäker-

hetssynpunkt. Vad som tillkommer vid sidkraftsstörningar

är att belastningen kommer att flyttas över från ena

hjulet till det andra. Detta medför p g a det icke lin-

jära sambandet mellan normalkraft och sidkraftsupptag-

ningsförmåga att den senare ytterligare försämras. För

vart och ett av hjulen skulle dock modellen fortfarande

gälla.

MATEMATISK MODELL

För teoretisk analys av det dynamiska förloppet hos en

enaxlig släpvagn vid passering av oregelbundenheter i

vägbanan krävs en matematisk modell.

Som tidigare nämnts kommer analysen att inskränka sig

till rörelser i vertikalled. En tvådimensionell

"enspårsmodell" är därför tillräcklig för att beskriva

rörelsen. Den modell som använts (se figur 2) utgörs

av två kopplade svängarmar med massorna mO respektive

ml och tröghetsmomenten I respektive Il kring sina

respektive tyngdpunkter. gen ena svängarmen represen-

terar vagnens chassi, och tillåts rotera i figurens

plan kring punkten AO, som motsvaras av dragfordonets

draganordning. Denna punkt kan ges en påtvingad rörelse

i vertikalled för att representera dragfordonets rö-

relse. Den andra svängarmen representerar hjulet med

dess svängarm, och tillåts rotera i planet kring punk-

ten Al som är fast förbunden med chassit.

Mellan svängarmarna verkar fjädern KO och dämparen CO,

och mellan hjul och underlag fjädern Kl och dämparen

C (de senare representerande däckets egenskaper).l'
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Eigur 2. Modell av släpvagnens ram, samt hjul med
svängarm

I modellen har vissa väsentliga förenklingar jämfört

med verkligheten gjorts:

o Plan rörelse förutsätts, dvs krängning av vagnen
tillåts ej.

0 Hjulens två svängarmar är sammanslagna till en

svängarm.

o Modellen gäller endast vid måttliga svängningar då
approximationen små vinklar införts, dvs sine = 9
cose = 1.

o Modellen för däcket utgörs av en fjäder och en
dämpare.

o Däckkontakten sker i en punkt som sammanfaller med
en vertikal linje genom hjulets centrum.

o Rörelsen hos hjulets svängarm begränsas endast av
fjäder- och dämpkrafter, dvs inga tvångsvillkor för
dess ändlägen har införts.

De två svängarmarna har vardera frihet att rotera kring

en axel. Systemet har således två frihetsgrader. För

att beskriva dynamiken hos systemet krävs därför två
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ekvationer. Dessa två rörelseekvationer bildar ett

system av andra ordningens differentialekvationer med

lika antal ekvationer som obekanta, 9 och 6 Ekva-
0 l'

tionssystemet löses numeriskt i dator med hjälp av en

Runge-Kutta-metod.

Modellen modifieras något i samband med den numeriska

beräkningen. Härigenom ges hjulet möjlighetatt lyfta

från underlaget, vilket medför att kraften mellan däck

och vägbana blir noll. Eftersom fjädrar och speciellt

dämpare mycket sällan uppvisar rent linjär karaktäristik

ges i modellen möjlighet att representera karaktäristi-

ken med hjälp av en exponentialfunktion som i de flesta

fall ger en god bild av verkligheten. Dämparna kan

också ges olika karaktäristik vid hoptryckning respek-

tive isärdragning. Slutligen har även införts s k

coulombsk dämpning (friktion) för att efterlikna de

friktionskrafter som uppkommer i hjulupphängningens

lagringar.

FÄLTFÖRSÖK

Allmänt

De fältförsök som utförts har haft som syfte att ge en

uppfattning om hur släpvagnar med olika fjädringsegen-

skaper med respektive utan svängningsdämpare uppför sig

vid passering av ojämnheter i vägbanan. Fältförsöken har

även använts som ett instrument för attmöjliggöra en

uppskattning av datorkörningarnas validitet. För detta

ändamål har datorkörningar gjorts med data som uppmätts

för en av de vagnar som användes i fältförsöken. Jäm-

förelser mellan erhållna resultat har därefter gjorts.
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4. Provningsmetod

 

Vid fältförsöken har två olika släpvagnar använts. I

ena fallet användes en B & B ståltorsionsaxel avsedd

för max totalvikt 1 350 kg monterad på ett släpvagns-

chassi med flak, i fortsättningen kallad vagn 1. Denna

vagn har en förhållandevis hård fjädring med låg egen-

dämpning. Provning utfördes i detta fall vid två olika

vagnsvikter, 784 kg och 1 304 kg, dels med och dels

utan svängningsdämpare. För erhållande av den lägre

vikten monterades ett järnstativ med vikten 520 kg fast

på chassit. För den högre vikten monterades ytterligare

ett sådant stativ ovanpå det första. Detta senare be-

lastningsfall kan anses relativt väl efterlikna last-

förhållandet för en större husvagn.

I andra fallet användes en Alois-Kober gummitorsions-

axel avsedd för max totalvikt 1 300 kg, monterad på ett

släpvagnschassi. Denna vagn kallas i fortsättningen

vagn 2. Jämfört med vagn 1 har denna vagn en mjukare

fjädring. På grund av gummit har denna axel också en

betydligt större egendämpning. Försök gjordes även med

denna vagn både med och utan svängningsdämpare, dock

endast för vikten 740 kg.

I avsaknad av erkända provningsmetoder och beskrivningar

över hur en ojämnhet lämpligen bör vara utformad för att

belysa fordons fjädrings- och dämpningsegenskaper val-

des ett enstaka hinder i form av en planka som spikades

fast i vägbanan vinkelrätt mot färdriktningen. Plankans

mått framgår av figur 3.

 

 

 

Figur 3
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Fördelen med att använda ett enstaka hinder jämfört med

periodiskt återkommande störningar är att vagnens fjäd-

ringssystem automatiskt kommer att svänga med sin egen-

frekvens efter det att hindret har passerats, oavsett

hastigheten.

Vid provningarna utrustades vagnarna med en linjär läges-

givare mellan ena hjulet och chassit. På detta sätt

kunde hjulets fjädringsrörelser registreras. I stativet

mitt för hjulaxeln monterades en accelerometer som

registrerade accelerationen i vertikalled hos släpvag-

nen. Accelerometern och lägesgivaren kopplades till en

ljusstråleskrivare i dragbilen (Saab 99). På skrivar-

remsan registrerades också hastigheten från en givare

på bilens ena bakhjul.

'Försöken omfattade körning över ojämnheten med 30, 40

och 50 km/h. Eftersom fjädringen i gummitorsionselemen-

ten antagligen är beroende av temperaturen, bör tilläggas

att temperaturen vid försöken var ungefär +200C.

Resultat

Då ingen principiell skillnad mellan körningar vid

olika hastigheter föreligger, kommer här endast försöken

vid 40 km/h att behandlas. Det Visade sig i efterhand

vid avläsning av skrivarremsan att den verkliga hastig-

heten vid dessa försök varit 36 - 38 km/h.

I figurerna 4 - 6 visas resultaten av försöken med

de båda vagnarna vid denna hastighet. Försöken med och

utan svängningsdämpare har här presenterats i samma

figur för att underlätta jämförelser mellan de båda

fallen. Den övre kurvan visar den vertikala acceleratio-

nen a för chassit, medan den undre visar infjädringen ö

mellan hjul och chassi, båda som funktion av tiden.
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Resultaten från försöken med svängningsdämpare påmonte-

rade har i figuren återgivits med heldragna linjer,

medan streckade linjer hänför sig till försöken utan

 

 

dämpare.
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Figur 4. Fältförsök, vagn l, vikt 784 kg. Chassits
vertikalacceleration a och infjädringsrorelsen
ö som funktion av tiden vid körning över
enkelhinder
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Figur 5. Fältförsök, vagn l, vikt 1 304 kg. Chassits
vertikalacceleration a och infjädringsrörelsen
ö som funktion av tiden vid körning över
enkelhinder
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Figur 6. Fältförsök, vagn 2, vikt 740 kg. Chassits
vertikalacceleration a och infjädringsrörelsen
6 som funktion av tiden vid körning över
enkelhinder

Figur 4 visar resultaten av försöket med vagn 1 och

vagnsvikten 784 kg. Man kan här se en betydande skill-

nad i antalet svängningar efter det att hindret passe-

rats. För fallet med dämpare har nästan hela svängnings-

rörelsen dämpats ut efter 1 sekund, medan vagnen utan

dämpare fortfarande svänger efter 2 sekunder. Vid jäm-

förelse mellan accelerationskurvorna märks att accele-

rationen för chassit är något högre just när hindret

passeras om dämparna är påmonterade. Detta beror på att

dämparna "styvar upp" fjädringen, vilket också märks

om man jämför infjädringen vid samma tidpunkt. På detta

sätt överförs en större kraft från hjulet till chassit

vid passagen av hindret.

I början på accelerationskurvan kan man se en frekvens

överlagrad på en annan. Den lägre frekvensen (ca 3 Hz)

är chassits egenfrekvens medan den högre (ca 13 Hz)

är hjulets egenfrekvens. Orsaken till att acceleratio-

nen för chassit, vid dess rörelse ned mot vägbanan, kan

överstiga tyngdaccelerationen, dvs 1 g, beror på reak-

tionen från hjulets svängningsrörelse. Hela släpvagnen

befinner sig då i luften.
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Figur 5 visar resultaten av försöket med vagn 1 och

vagnsvikten 1 304 kg. Man ser att för detta fall upphör

svängningen betydligt snabbare både med och utan däm-

pare. Detta beror på att förhållandet fjädrad massa/

/ofjädrad massa nu är större. Den fjädrade massan sätts

inte lika lätt i svängning för vagnen med den större

lasten.

För försöken med vagn 2 och vikten 740 kg, som visas i

figur 6, märks nästan ingen skillnad mellan de båda

fallen. Detta beror på att gummitorsionselementet i sig

självt har så hög egendämpning. Det bör observeras att

skalan för infjädringsrörelsen i figur 6 är något

annorlunda än i de två tidigare figurerna beroende på

att utväxlingen mellan hjulets rörelse och lägesgivarens

utslag vid försöken var 0,7. Man kan se att chassit

fortsätter att svänga sedan infjädringsrörelsen har

upphört. Detta har antagligen sin förklaring i att

däcket fortsätter att fjädra efter det att fjädringen

i gummitorsionselementet dämpats ut.

Jämförelse mellan datorberäkningar och fältförsök

Ett av syftena med fältförsöken var som tidigare nämnts

att avgöra dataprogrammets giltighet. De storheter som

uppmättes vid fältförsöken var hjulets infjädringsrö-

relse och chassits vertikalacceleration. Datorkörningar

har därför gjorts med data som uppmätts för en av de

vid fältförsöken använda släpvagnarna. Eftersom det är

svårt att mäta dämpningen i gummitorsionsaxeln har jäm-

förelse mellan fältförsök och datorkörningar gjorts

med data från vagn 1 med ståltorsionsaxel.

I figur 7 - 10 visas accelerations- och infjädringskur-

vor från datorkörningar respektive fältförsök i anslut-

ning till varandra. Man ser att svängningsamplituder
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och frekvenser överensstämmer väl ochatt datorkör-

ningarna i stort ger en god bild av verkligheten.

Accelerationskurvorna för fältförsöken (figur 8) är

något "taggigare" än för datorkörningarna (figur 7).

Detta kan bero på att vägbanan inte var helt slät och

på vibrationer i chassit. En annan svårighet är att

exakt efterlikna fjädrings- och dämpningsegenskaperna

i däcket.

Den datorberäknade kurvan för fjädringsrörelsen utan

dämpare (figur 9) uppvisar i början en kraftigare över-

lagrad svängning än den uppmätta kurvan vid fältförsöken

(figur 10). Detta tyder på att friktionen i hjulupp-

hängningen i verkligheten var högre än vad som anta-

gits i datorberäkningarna.

DISKUSSION

Fjädringens och dämpningens inverkangpå väghållningen

För att kunna utvärdera de resultat som erhållits ur

fältförsök och datorkörningar behövs någon form av

kriterium för väghållningen. I referens 3 finns upp-

taget ett kriterium som grundar sig på hjulbelast-

ningens variation kring det statiska värdet. Även

symmetrisk variation kring det statiska värdet ger på

grund av det tidigare visade icke-linjära sambandet

mellan hjulbelastning och sidkraftsupptagningsförmåga

upphov till en avsevärd försämring av den senare. Det

väghållningsmått som definierats ges med hänvisning

till figur ll av

P' = 1 2 3 4 . 100 (

0\
° )
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Detta har i referensen kallats för "average dynamic

wheel load decrement".
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Figur ll. Förklaring till teorin bakom minskning av
dynamiska hjulbelastningens medelvärde

Som framgår av figur ll blir Pâ mindre ju mindre avvi-

kelserna är kring det statiska värdet, samt ju fortare

I

svängningarna dämpas ut. Lågt värde på Pd innebär så-

ledes god väghållning. Med hjälpenrdatorprogrammet kan

den i figuren streckade ytan och därmed också väghåll-
/

d
ningar har utförts för olika kombinationer av fjäder

ningsmåttet P tämligen lätt beräknas. Sådana beräk-

och dämpkonstanter. Övriga indata till programmet har

varit de data som uppmätts för den vid fältförsöken

använda vagnen 1 med vikten 784 kg. Integreringen, dvs

beräkningen av den streckade ytan, har utförts under 2

sekunder efter det att körningen startats. Eftersom

hindret uppträder efter O,l sekund görs beräkningen
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således under 1,9 sekunder efter det att hindret passe-

rats. Att denna tid valts, beror på att datorkörning-

arna tar förhållandevis lång tid. För de flesta kombi-

nationer av fjäder- och dämpkonstanter hade dock huvud-

delen av svängningen upphört efter denna tid.

Utgående från resultaten från dessa körningar, har
;

d
funktion av dämpkonstanten med fjäderkonstanten som

kurvorna i figur l2 uppritats. Figuren visar P som

parameter. Körningarna har gjorts för linjär fjäder

och dämparkarakteristik. Som exempel kan nämnas att

den vid fältförsöken använda vagnen 1, om uppmätta

fjädrings- och dämpningskarakteristika anpassas till

linjära funktioner, skulle kunna representeras av

punkten P i figuren. Man ser att väghållningen med

användande av detta kriterium skulle kunna förbättras

genom framför allt en mjukare fjädring, men också

genom något ökad dämpning.

Om man känner till alla erforderliga data för en släp-

vagn, är det möjligt att med det använda datorprogram-

met beräkna vilka ungefärliga fjäder- och dämpkonstan-

ter som ger optimal väghållning för en viss släpvagns-

vikt. Det är dock svårt och tidsödande att i praktiken

ta fram många av de erforderliga ingångsvärdena, som

exempelvis masströghetsmoment för den fjädrade respek-

tive den ofjädrade massan. Det är därför inte realistiskt

att tänka sig att en teoretisk beräkning som denna

skulle kunna användas rutinmässigt för bedömning av

enskilda släpvagnars fjädrings- och dämpningsegenskaper.

Metoden bör dock kunna användas för att teoretiskt

undersöka hur fjädring och dämpning påverkar väghåll-

ningen för ett antal olika "typvagnar". Det kräver dock

ett stort antal beräkningar med olika ingångsdata, vil-

ket inte rymts inom detta arbetes tids- och kostnads-

ramar.
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Möjliga mätmetoder

 

I målsättningen för detta arbete ingick också att om

möjligt utveckla en enkel praktisk mätmetod för be-

dömning av fjädrings- och dämpningsegenskaper. Den

begränsade tiden för arbetet medgav dock bara en inven-

tering av vilka tänkbara mätmetoder som finns samt en

begränsad provning med en av dessa metoder. Flera prak-

tiska försök måste dock utföras innan det är möjligt

att ge någon rekommendation om lämpligt provningsför-

farande.

För personbilar har ett flertal metoder utvecklats för

kontroll av stötdämpares funktion, när dämparna är

monterade på bilen. I referens (9) finns beskrivet en

metod där hjulet körs upp på en platta som via en fjä-

der är förbunden med en vevstake. Vevstaken sitter på

en vevaxel som drivs av en motor. Plattan bringas att

svänga med en frekvens som ligger över chassits och

hjulets egenfrekvens. Frekvensen minskas sedan succes-

sivt ner till noll, medan amplituden för hjulets rörel-

ser registreras. I detta fall genomlöps alltså både

den fjädrade och den ofjädrade massans egenfrekvenser.

Här gås inte närmare in på försöksmetoden utan hänvi-

sas i stället till ovanstående referens. Provningsmeto-

den har nackdelen att resultatet måste relateras till

ett tidigare bestämt gränsvärde vilket inte får över-

stigas. Man kan således inte med utgångspunkt från en-

dast dessa försök avgöra om fordonet är kördugligt

eller ej.

En metod som liknar den tidigare metoden, men där vev-

staken är direkt förbunden med plattan som hjulet vilar

på, finns beskriven i referens (7). Härvid mäter man

kontaktkraften mellan hjul och platta under det att

plattan försätts i svängning från ca 25 Hz till 0.

Resultatet från provningen anges här på formen:
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Minsta dynamiska hjulbelastning
Statisk hjulbelastning

 

100%

Detta är ett mer absolut mått där man inte behöver

olika bedömningsunderlag för olika fjädringssystem och

fordon.

Det är tänkbart att dessa metoder skulle kunna användas

även för släpvagnar. Mätningarna kräver dock relativt

komplicerad apparatur varför en enklare metod vore

önskvärd för bedömning av fjädring och dämpning vid

typ- och registreringsbesiktning av släpvagnar.

Inom ramen för detta arbete utfördes några försök med

en avsevärt enklare metod, som bygger på en princip som

också används för bedömning av svängningsdämpare på

personbilar. Med fixerad dragkula hissades släpvagnen

upp ett stycke ovanför underlaget, varefter den släpp-

tes. Infjädringsrörelserna registrerades med hjälp av

en ljusstråleskrivare som kopplades till en lägesgivare

monterad mellan hjul och chassi på samma sätt som be-

skrivits i kapitel 4. Figur 13 visar resultaten från

dessa försök. Försöksvagnen var i detta fall den tidi-

gare beskrivna vagnen medB & B ståltorsionsaxel (vagn

l). Försöken utfördes med och utan svängningsdämpare.

Man kan se en markant skillnad mellan de båda fallen.

Liknande försök gjordes även med vagnen med gummitor-

sionsaxel (vagn 2), även här både med och utan sväng-

ningsdämpare. I detta fall kunde ingen märkbar skillnad

utläsas. Orsakerna härtill har behandlats i kapitel 4.

En försöksmetod som denna kan ge viss information om

ett fordons fjädrings- och dämpningsegenskaper genom

att man mäter infjädringsrörelsens storlek samt hur

snabbt den dämpas ut. Nackdelen med metoden är att

dämparna arbetar vid en betydligt lägre hastighet

(chassits egenfrekvens) än vad som är fallet vid snabba

rörelser hos hjulet. Hjulets egenfrekvens är oftast i
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Vagn l, vikt 784 kg
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Elgur 13. Släppförsök med vagnen med B & B ståltorsions-
axel. Den övre kurvan visar försök med origi-
naldämpare monterade, medan den undre visar
försöket utan svängningsdämpare
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storleksordningen 5 ggr så hög som chassits. Det är

dock tänkbart att metoden efter lite utveckling

skulle kunna användas till att enkelt kontrollera att

släpvagnar uppfyller vissa grundkrav på fjädringsväg

och svängningsdämpning.

Slutsatser

 

Utgående från de begränsade fältförsöken är det svårt

att säga vad som från trafiksäkerhetssynpunkt är accep-

tabelt i fråga om fjädrings- och dämpningsegenskaper.

För att få ett bättre underlag för en sådan bedömning

bör mer omfattande försök göras. I sådant fall borde

flera olika typer av släpvagnar med olika fjädrings-

system provas. Även en utökning vad gäller provnings-

metoder skulle ge ytterligare information. Tänkbara

metoder är körning i kurva över upprepade hinder, var-

vid girvinkeln för släpvagnen uppmäts, samt bromsning

över ojämnheter med uppmätande av bromssträckan.

För bedömning av stabilitetsegenskaper vore slalom-

körning en tänkbar metod. En komplikation är dock att

dragfordonet påverkar resultatet, eftersom hela fordons-

kombinationens egenskaper provas och inte enbart släp-

vagnens.

Det allmänna intrycket av provningarna är att de båda

provade vagnarna och även släpvagnar i allmämhet har

en alltför hård fjädring. Datorkörningarna (se figur

12) med data enligt vagn l pekar också på samma sak.

En jämförelse mellan fjädringsvägar hos släpvagnar

och bilar visar att släpvagnars genomsnittliga fjäd-

ringsväg är ungefär en tredjedel av normala fjädrings-

vägar för bilar.

Fördelen med små fjädringsvägar (= hård fjädring) på

släpvagnar är att kraven på hjulupphängningens
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utformning inte behöver vara så stora. Den vanligaste

formen av hjulupphängning på släpvagnar utgörs av längs-

gående, bakåtriktade bärarmar. Denna ger vid krängnings-

rörelser upphov till styreffekter p g a camberändring

hos hjulen, vilket är ogynnsamt från stabilitetssynpunkt.

Det skulle dock gå att förena mjuk fjädring med kräng-

styvhet genom att utrusta vagnarna med krängningshäm-

mare. De ovan nämnda styreffekterna kan också elimineras

med en annan utformning av hjulupphängningen.

Den hårda fjädringen ger upphov till att stora delar

av hjulets rörelse överförs till vagnens chassi, speci-

ellt vid lägre vagnsvikter, dvs då lasten är liten. För

vagn 1 är fjäderkonstanten mellan hjul och chassi unge-

fär hälften av fjäderkonstanten för däcket. Detta bety-

der att ungefär hälften av fjädringsrörelsen sker i

däcket.

För att inte svängningsdämpare skall medföra att en

hård fjädring blir ännu hårdare, är det viktigt att

kravet på dämpning också kopplas till krav på minsta

acceptabla fjädringsväg, så att kombinationen fjädring-

dämpning blir godtagbar. Genom att använda oliksidiga

dämpare, dvs sådana som har låg dämpkraft vid infjäd-

ring och hög dämpkraft vid utfjädring, går det att

förena mjuk fjädring med hög dämpning.

VTI RAPPORT 165



24

REFERENSER

(l)

(2)

(4)

(7)

(9)

Nordmark, S.

inom fordonsdynamiken.
tens väg- och trafikinstitut,

Klassisk mekanik med tillämpningar
Meddelande nr 3, sta-

1976.

Ekman, T, Eriksson, G. Programmering i standard

FORTRAN, Studentlitteratur, 1976.

Sinha, B P. Influence of road uneveness on road

Rapport nr 28, sta-
1973.

holding and ride comfort.
tens väg- och trafikinstitut,

Kullberg, G, Nordström, O, Magnusson, G, Formgren,

C. Lätta fordonskombinationers kördynamik och
bromsförmåga. Meddelande 93, statens väg- och
trafikinstitut, 1967.

Hahn, W-D. Die Federungs- und Dämplungseigenschaf-
ten von Luftreifen bei vertikaler Wechsellast,

der Fakultät für Maschinenwesen der Technischen

Universität Hannover, 1972.

Page, J. Dynamic behaviour of a single axle vehicle
suspension system: a theoretical study.
Transport and Road Research Laboratory. TRRL
Report LR 580, 1973.

Avner, I E D, Keijzer, J H, van Norden, G A G.

Suspension Performance Testing, Automotive

Engineer, Volym 1, Aug/Sept 1976.

G D. How safe are caravans in our transport

SAE-Australasia, Paper 12, May 1977.
Malcolm,

system.

TUV, Rheinland, Schwingungsdämpfung und Fahrsicher-
heit von Pkw.

VTI RAPPORT 165














