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Sammanfattning 

Pendelmetoden eller ’Pendulum Friction Tester’ är en bärbar friktionsmätningsmetod för både 

gångytor och vägbanor. Den har funnits sedan 1940-talet men modifierades på 1960-talet med 

bland annat en ny skala som kallas för PTV (Pendulum Test Value). Ju halare ett ytmaterial är 

desto lägre PTV.  

Metoden använder bland annat två alternativa glidklackar kallade slider 57 respektive slider 

96. Det är känt att PTV för slider 57 är temperaturberoende och minskar med ökande 

temperatur. För att objektivt kunna jämföra friktionsmätningar är det därför viktigt att 

korrigera resultatet med avseende på temperaturen. I SIS-CEN TS 16151:2013 finns en 

formel för temperaturkorrigeringen men den gäller bara vid PTV-värden över 35. Det är 

därför viktigt att kunna hitta en formel som även tar hänsyn till låga värden.  

I föreliggande examensarbete togs en formel fram med hjälp av ett australiensisk 

tillvägagångssätt som anpassar sig till olika PTV-värden. Sju olika material mättes i 

temperaturintervallet 5-32 ºC. Deras regressionslinjer analyserades och en graf bearbetade de 

olika provytornas lutning som funktion av PTV20 för de olika regressionslinjerna. Utifrån 

detta kunde sedan en formel tas fram. 

Nyckelord: friktionsmätning, pendelmetoden, temperaturkorrigering 

 Abstract 

The pendulum method or Pendulum Friction Tester is a portable friction measurement method 

for both pedestrian surfaces and roadways. It has been around since the 1940s but was 

modified in the 1960s, when including a new scale called for Pendulum Test Value (PTV) – 

scale. The more slippery the surface material is, the lower the PTV. 

The method uses two alternative sliders called slider 57 and slider 96. It is known that the 

PTV for slider 57 is temperature dependent and decreases with increasing temperature. In 

order to objectively compare the friction measurements, it is important to correct with respect 

to temperature. In the European standard there is a formula for temperature correction but it 

applies only to PTV values above 35. It is important to find a formula that also takes the low 

values into account. 

This thesis work includes the development of a formula with the aid of an Australian 

approach that adapts to the various PTV values. Seven different materials were measured in 

the temperature range of 5-32 ºC. Their regression line was analyzed and a new graph 

processed the different sample surfaces regression lines gradient as a function of PTV20. From 

that a formula could then be developed. 
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1 Inledning  

Halkolyckor orsakar både personligt lidande och stora kostnader för individer och samhälle. 

Ur ett hållbart utvecklingsperspektiv [1] är det därför viktig att minska riskerna för att dessa 

olyckor sker. För att rätt material med låg halkrisk skall kunna väljas och veta att golv och 

gångbanor är säkra är det viktig att det finns standardiserade, enkla och pålitliga metoder för 

att mäta materialens friktion. Både Boverket och Arbetsmiljöverket föreskriver om att 

halkrisken skall begränsas[2][3]. Men som arbetsmiljöverket skriver finns det idag ingen bra 

metod för att mäta detta [3].  

I en teknisk specifikation, utgiven av Europeiska Standardkommitéen finns ett antal 

friktionsmätningsmetoder beskrivna. Tre av dessa är ’Ramp Test’, Tribometer och 

Pendelmetoden ’Pendulum Friction Tester’. ’Ramp Test’ fungerar på så vis att en testperson 

går på en våt provyta framåt och backar bakåt. Rampens lutning ökar under provets gång tills 

testpersonen halkar och ett mått på friktionen erhålls. En tribometer rör sig av egen kraft över 

mätobjektet och mäter friktionskoefficienten med ett standardiserat gummi. [4] 

Dessa tre friktionsmätningsmetoder jämfördes i en tidigare studie. Den visar att ramptestet 

antagligen är det sämsta alternativet eftersom operatörsoberoendet kan ifrågasättas. Studierna 

visar även att en Tortus (en typ av tribometer) inte kan skilja mellan våta och torra material 

men att pendelmetoden kan det. [5] 

I föreliggande arbete behandlas pendelmetoden. Metoden anses vara pålitlig och relativ enkel 

att använda både i laboratorium och i fält. Ett problem med metoden är dock att med slider 57 

(den mjukare klacken) minskar friktionen med ökande temperatur [6]. I den tekniska 

specifikationen finns en formel beskriven för att temperaturkorrigera. Denna formel kan bara 

användas vid Pendulum Test Value ( PTV-värden) över 35 [4]. 

I början av 1940-talet kom den första prototypen av pendelmetoden [7]. National Bureau of 

Standards utvecklade mätmetoden efter utförliga studier på hur människor går och vad som 

händer vid halkolyckor. När metoden utvecklades kom det fram att det var den bakre delen på 

klacken som först sätts i gångbanan/golvet. I pendelmetoden efterliknades detta genom att 

även här låta bakre kanten på ”klacken” vara det som träffar underlaget. [8] 

1.1 Syfte och mål 

Syftet med detta examensarbete är att ta fram en formel för temperaturkorrigering till 20   

för slider 57. Detta görs genom att mäta olika ytor med varierande PTV-värden under ett 

temperaturintervall (5-32 ºC).  



2 

2 Teori 

I pendelmetodens allra första början användes en skala kallad ’antislip coefficient’. Percy A. 

Singer (upphovsmannen till metoden) valde att inte kalla den för friktionskoefficient [8] 

eftersom formeln inte motsvarar de verkliga krafter som klacken utsätts för.  

2.1 Följande är en enkel beskrivning av händelseförloppet vid en pendelrörelse 

En pendels mekaniska energi är konstant, då luftmotstånd försummas [9].  

              
 

 
    [7] (2.1) 

Alltså när pendelarmen står still finns ingen röelseenergi då gäller  

 

             (2.2) 

Detta gäller både i frigöringsposition och i pendelarmens vändpunkt efter rörelsen.  

Energiförlusten för pendeln blir då 

 

                 (2.3) 

där 

  = pendelns massa 

  = gravitationen 

H = höjden för pendelfotens tyngdpunkt före rörelsen 

h = höjden för pendelfotens tyngdpunkt efter röresen 

När klacken släpar mot materialets yta uppstår friktionsarbete   . 

 

        (2.4) 

där 

    friktionskraften 

   glidsträckan (d.v.s. sträckan där klacken är i kontakt med testytan)  

Friktionskoefficienten definieras som  

 

  
  

  
 (2.5) 

Alltså 

          (2.6) 

där  

    normalkraften, vinkelrät mot rörelseriktningen. 

          (2.7) 
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Pendelrörelsens energiförlust beror på arbete som utförs under glidsträckan. Detta ger:  

            (2.8) 

                 (2.9) 

Löses friktionkoefficienten ut fås 

  
       

    
 (2.10) 

2.2 PTV-skalan 

När pendelmaskinen vidareutvecklades i England skapades en ny mätskala. Denna skala 

kallas för PTV och definieras 

 

        
  

  
 (2.11) 

där 

    friktionskraften 

    normalkraften vid kalibrering (med armen i inverterat läge). [6].  

När pendelarmen kalibreras vid inverterat läge är klackens normalkraft skild från 

normalkraften som verkar vid användning. Normalkraften enligt SIS-CEN/TS 16165:2013 är 

24,5 N när slidern är inskjuten 4,5 mm i kalibreringsläge [4]. Vid ökande friktion minskar 

också relationen mellan PTV och friktionskoefficienten. Formeln beskriver detta:  

 

    
       

   
 (2.12) 

där 

   kvoten mellan den verkliga normalkraften och den kalibrerade normalkraften. Den skall 

vara känd för att detta skall gälla och är oftast 1,10 [6] 

3 Tidigare korrektionsformler 

Det finns fler formler för att korrigera friktionsvärdet. Två av dessa studeras i denna rapport.  

3.1 Australiensiska formeln 

Road Research Board i Australien bestämde att de skulle göra egen temperaturkorrektering 

eftersom de ansåg att de föregående formler inte uppnådde deras behov [10]. Denna formel 

finns i den Australiensiska metoden WA 310.1-2012. Formeln de kom fram till:  
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 (3.1) 

där 

PTV20 = korrigerat PTV till 20ºC 

PTV = uppmätt PTV 

T = temperatur (ºC)  

För att få fram formeln mättes olika material i temperaturer mellan 7 och 56ºC och en 

regressionsanalys gav ett linjärt beroende av PTV som funktion av temperaturen T som 

exemplifieras i diagram 3.1. PTV-värden togs från fem pendelslag på provytorna och ett 

medelvärde beräknades på de tre sista. Temperaturmätning gjordes på varje yta efter 

provning. [10] 

 
Diagram 3.1 PTV som funktion av temperatur som tillämpas i WA 310.1-2012. [11] 

3.2 Formeln i SIS-CEN/TS 16165:2013 

I den europeiska tekniska specifikationen korrigeras temperaturen enligt 

                     (3.2) 

där 

     medelvärdet för de fem sista mätningarna avrundat till heltal 

       det korrigerade värdet till 20 ºC. 

 ΔT är temperaturen på gummit i ºC minus 20.  

Denna korrigeringsformel gäller inte för PTV-värden under 35 [4]. Ändringen i PTV som en 

funktion av temperatur enligt denna studie illustreras i diagram 3.2. 
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Diagram 3.2 PTV som funktion av temperatur som tillämpas i SIS/CEN-TS 16165:2013 [4]  

 

3.3 Jämförelse mellan de båda 

Vid jämförelse mellan diagrammen ses tydliga skillnader. I formeln som finns i SIS/CEN TS 

16165:2013 ligger linjerna parallellt med varandra och PTV-värdena har samma 

temperaturberoende. Den australienska formeln säger att ju högre PTV-värden ett material har 

desto högre är dess temperaturberoende.  

4 Metod och material 

4.1 Utförande  

Utrustningen som användes i detta arbetet visas i diagram 4.1. Före varje mätning sitter 

pendelarmen horisontellt i ett frigöringsläge. När armen släpps rör den sig i en pendelrörelse 

varvid gummiklacken (10) träffar testytan. Pendelarmen (1) ställs in med hjälp av mätsticka 

(17) så att glidsträckan blir omkring 126 mm på objektet. När slidern rör sig på objektet 

tappar pendelarmen rörelseenergi och fölorar höjd. En visare (20) indikerar vilken höjd armen 

når efter rörelsen och visar PTV-värdet på skalan (22). Ju halare ett material är desto lägre 

PTV. [2] 
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Diagram 4.1 British Pendulum Tester. Figur hämtad från SIS-CEN/TS 16165:2013. [4] 

Mätningarna gjordes vid 5 , 14 /60% RF, 23 /50% RF, och 32 /60% RF under våta 

förhållanden (både material och gummiklack är alltså våta vid rörelsen). Temperaturerna 

valdes med tanke på svenskt klimat. Relativa fuktigheten 60% valdes för att avdunstning av 

vattnet skall minimeras. Dock ökade oftast luftfuktigheten under mätningarna. Mätningarna 

vid 23  utfördes i ett rum med relativ fuktighet 50%. Vid 5  fungerade inte styrningen av 

fuktigheten men avdunstningen är ändå försumbar vid denna temperatur. De material som 

användes för studierna har varierande PTV, med flytglas lägst och verifikationfilm högst. Alla 

mätningarna gjordes i samma riktning. Följande material användes: 

 Verifikationsfilm 3M Lapping paper 261X [4] 

 Polyvinylklorid (PVC) matta med halkskydd (kommer ifrån Tarkett)  

 Polyvinylklorid (PVC) matta utan halkskydd (kommer ifrån Tarkett) 

 Referensplatta ’Portuguese Tile’ [4] 

 Matt lackad plåt (kommer ifrån SSAB Prelaq Nova) 

 Blank lackad plåt (kommer ifrån SSAB Prelaq Nova) 

 Flytglas 

 

Verifikationsfilm, referensplatta och flytglas skall ligga inom sina kända PTV gränser (högt, 

mellan respektive lågt) [4]. Detta är ett sätt att mäta maskinens tillförlitlighet.  

Två olika gummin användes som klack och kallas för slider 57 respective 96. Slider 57 mättes 

med shore A och slider 97 mättes med shore D [4] där shore är ett mått på gummits hårdhet. 

Dessa kontrollerades mot standard [9].  

De gummin som användes vid mätningarna hade oanvända bakre kanter. Därför preparerades 

de före mätningarna genom att köras på ett sandpapper (P400) och sedan på 

verifikationsfilmen, 10 gånger vardera. Kanten blir vid preparering minst 1 mm enligt SIS-

CS/TS 16165:2013. 
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Det är också viktigt att se till att när pendelarmen får göra ett frislag, utan mätobjekt, skall 

visaren hamna på noll. Om den inte hamnar på noll justeras detta med hjälp av friktionsringen 

(19). När den hamnar på noll tre gånger i rad så betraktas den som nollställd. [4]  

Temperaturer tas på provytorna före mätningarna. Åtta PTV-värden erhålls. Medelvärdet och 

standardavvikelsen beräknas på de fem sista pendlingarna. PTVs medelvärde beräknas enligt 

formeln 

    ̅̅ ̅̅ ̅̅  
∑   

 
 (4.1) 

där 

∑     summan av PTV för fem mätningar  

  = 5 

Residualspridningen    (standardavvikelse för trendlinje) för diagrammen 5.4 och 5.5 

beräknades med formeln [13] 

   √
        

        

   
  (4.2) 

där 

    standardavvikelse för trendlinjens k-variabel (regressionslinjen lutning) 

   korrelationskoefficienten 

   beräknas med formeln [13] 

   √∑   
∑ 

 

 

   
  (4.3) 

   bestäms [13] 

   

(

 
 ∑      

∑  ∑   

 

√(∑   
 ∑   

 
)(∑     

 ∑     

 
)

)

 
 

 

 (4.4) 

Dessa mätningar plottades på en graf med PTV som funktion av temperatur. Det blir en 

grafserie för varje provyta som valideras med en trendlinje.  

5 Sammanställning och resultat  

För att ta fram korrigeringsformeln användes samma tillvägagångssätt som Road Research 

Board i Australien. [10]  
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5.1 Resultat av mätningarna 

Diagram 5.1 är en graf av PTV som funktion av temperaturen för varje provyta. Temperaturen 

mättes på den våta provytan före pendelslaget. Trendlinjer lades in för varje serie. 

 

Tabell 5.1 Data för reggressionslinjerna i Diagram 5.1 

 

Vissa resultat var avvikande och följde inte trenden.    värdena för materialen visar relativt 

låga spridningar. Däremot har verifikationsfilmen en högre spridning på 3    . Blank lackad 

plåt har inte så högt    men dess lutning i Diagram 5.1 följer inte trenden. För 

verifikationsfilm och blank plåt togs bestlut om att ta bort punkterna vid 5 ºC. Dessa punkter 

för verifikationsfilm och blank lackad plåt vid 5ºC måste göras om ett framtida arbete för att 

de skall inkluderas i den slutliga analysen.   

Nr Friktionsmaterial                           
      

            
    

1 Verifikationsfilm -0,0749 58,33 56,8 0,1409 2,29 5,23 3,00 

2  PVC matta med halkskydd -0,2168 38,14 33,8 0,8922 2,55 6,52 1,03 

3 PVC matta utan halkskydd -0,159 27,811 24,6 0,9308 1,81 3,28 0,58 

4 Referensplatta -0,1218 24,13 21,7 0,7191 1,60 2,56 1,04 

5 Matt lackad plåt -0,1405 15,734 12,9 0,8742 1,70 2,89 0,74 

6 Blank lackad plåt -0,1829 13,817 10,2 0,851 2,12 4,51 1,16 

7 Flytglas -0,0005 5,1581 5,1 0,0007 0,19 0,04 0,23 
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Diagram 5.1 Resultat av mätningar på provytorna i olika temperaturer. Provytan som tillför var sin siffra ges i 

tabell 5.1. Typiska standardavvikelser [13] varierar mellan 1-5%. 
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Diagram 5.2 Resultat av mätningar på provytorna i olika temperaturer med avvikande punkter borttagna. 

Tabell 5.2 Data för reggressionslinjerna i Diagram 5.2 

Nr Provyta                            
      

              
    

1 Verifikationsfilm -0,3125 64,2 58,0 0,9304 2,72 7,41 1,02 

2 PVC matta med 
halkskydd 

-0,2168 38,1 33,8 0,8922 2,55 6,52 1,03 

3 PVC matta utan 
halkskydd 

-0,159 27,8 24,6 0,9308 1,81 3,28 0,58 

4 Referensplatta -0,1218 24,1 21,7 0,7191 1,60 2,56 1,04 

5 Matt lackad plåt -0,1405 15,7 12,9 0,8742 1,70 2,89 0,74 

6 Blank lackad plåt -0,0932 11,7 9,8 0,5166 0,93 0,86 0,91 

7 Flytglas -0,0005 5,2 5,1 0,0007 0,19 0,04 0,23 

 

5.2 Framtagning av korrigeringsformeln 

Föregånde grafers trendlinjer kan skrivas som  

            (5.1) 

där 

         vid 0ºC  

Vid pendelmetoden används referenstemperaturen 20  . Ekvation (5.1) blir då 

               (5.2) 

Lös ut PTV0 

               (5.3) 
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Ekvation (5.3) förs in i (5.1) 

                 (5.4) 

                   (5.5) 

Alltså 

               (5.6) 

Ekvation (5.2) räknades ut för varje provyta från diagram 5.1. Diagram 5.3 visar 

reggresionslinjernas lutning k mot PTV20 för varje material. 

 

Diagram 5.2 Provytornas lutning k som funktion av dess PTV20 från Diagram 5.1 

Grafen visar en stor spridning mellan de olika materialen och ingen trend. Två punkter i 5  

diagram 5.1 valdes därför att tas bort och ett nytt diagram med reggressionslinjernas lutningar 

som funktion av PTV20 ritades i diagram 5.4. Detta visade på en tydlig trend med betydligt 

mindre spridning. Standardavvikelsen för den nya trendlinjen blir 0,035 som indikerar en 

linjär trend av regressionlutningen mot PTV20. 
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Diagram 5.3 Provytornas lutning   som funktion av dess       från Diagram 5.2 

Interceptet ändras så att trendlinjen går igenom origo. Om regressionslinjen inte går igenom 

origo betyder detta att friktionen blir negativ någonstans på temperaturskalan vilket betyder 

att        är ett felvärde. Lutningen ändras inte markant vid ändringen. Standardavvikelse 

för trendlinjen beräknades till 0,04.  

 

Diagram 5.4 Provytornas lutning   som funktion av dess       när trendlinjen går igenom origo. 

Ekvationen blir istället 

                (5.7) 

Genom att sätta in (5.7) i (5.6) fås 

                         (5.8) 

      
   

           
 (5.9) 

k= -0,0052PVT20 - 0,027 
r² = 0,8956 
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där  

       korrigerat PTV till 20   

         
T = våta provytans temperatur före mätning (ºC) 

6 Diskussion 

Vid försöken upptäcktes svårigheter med friktionsmätningarna. Många parametrar spelar in. 

En stor felkälla är vattenmängden på de olika materialen. Som exempel har 

verifikationsfilmen ett rätt jämnt lager med vatten medan plåtarna hade vattnet i små pölar. En 

annan felkälla som har stor betydelse är nogrannheten vid kalibrering och då framför allt för 

friktionssträckan. Noggrannhet är väldigt viktigt med denna metod.  

Skillnaden mellan min och den australiensiska studien är att i den australiensiska mättes 

temperaturen på provytorna efter mätningarna och i min valdes att mäta temperaturerna före, 

vilket gav enklare och stabilare resultat. 

Den blanka plåten hade relatvit högt PTV-värde vid 5ºC. Detta kan bero på operatören eller 

på materialen. Verfikationsfilmen avviker också vid samma temperatur. En trolig orsak till 

detta är att verifikationsfilmen är ett slags slippapper och enligt olika tillverkare fungerar 

dessa optimalt vid temperaturintervall 18 – 26ºC. Även RF har en betydelse [14][15]. Detta 

kan vara en orsak till att verifikationfilmspunkten i Diagram 5.3 avviker markant från 

resterande punkter. Närmare studier gjordes inte på detta eftersom det inte ingick i arbetet. 

Referensplattans värden låg vid mina mätningar lägre än kraven enligt den tekniska 

specifikationen. I andra försök som gjorts hamnade en del av laboratoriernas värden också i 

paritet med mina värden [16]. Detta kan bero på att det finns två olika gränsintervall men det 

kan också vara ett dåligt referensmaterial. 

Förslag på ytterligare studier är att använda fler provytor och fler temperaturer för att få fler 

punkter i diagrammet PTV som funktion av temperatur. Detta skull ge en säkrare skattning av 

reggressionslinjerna. Det kanske visar sig att punkterna vid 5ºC skall vara kvar eller om vårt 

resultat gäller bara i intervall 14 – 32 ºC.  

Diagrammet i Bilaga 1 är mätningarna som gjordes med slider 96. Slider 96 behöver inte 

någon temperaturkorrigering enligt CIS/TEN TS 16165:2013. Det betyder att alla PTV-

värden borde vara konstanta med avseende på temperaturen. Diagrammet i bilaga 1 visar att 

det inte är fallet.  

6.1 Justering av metoden 

I den tekniska specifikationen som användes står det att verifikationsfilmen skall fästas på ett 

platt och slitstarkt material som till exempel glas. Jämförelse mellan verifikationsfilm på glas 

och verifikationsfilm på referensplattan gjordes. Verifikationsfilm på referensplattans värden 

visades vara stabilare och låg även bättre inom refensintervallet. Tejpbitar sattes fast i båda 
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ändarna istället för den ena änden. Detta gjorde att glidlängden var lättare att ställa in 

eftersom filmen inte följde med klacken. Det kan också vara en felkälla om filmen följer med 

och bromsar pendelarmen på fel sätt.  

7 Slutsats  

Korrektionsformeln för att korrigera PTV till 20ºC togs fram är 

      
   

           
 

Där  

         

       korrigerat PTV till 20   

T = våta provytans temperatur före mätning (ºC) 
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Bilaga 1 Mätningar med Slider 96 

 

Diagram Bilaga 1. Resultat av mätningar på provytorna i olika temperaturer med extrempunkterna borttagna. 

Typiska standardavvikelser [13]varierar mellan 1-9% 

där 

Nr Provyta 
1 Verifikationsfilm 

2 PVC matta med 
halkskydd 

3 PVC matta utan 
halkskydd 

4 Referensplatta 

5 Matt lackad plåt 

6 Blank lackad plåt 

7 Flytglas 
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