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Förord
Bromsar på traktorsläp krävs sedan 1998 när släpens bruttovikt överstiger den
dragande traktorns bruttovikt. En stor del av lantbrukarnas befintliga maskinpark
har därför måst efterutrustas eller kompletteras med bromsutrustning för att upp-
fylla gällande lagstiftning. Denna rapport syftar till att klarlägga vilka ombyggnader
som är nödvändiga och möjliga att vidta samt vilka resultat man kan förväntas få
av dessa. Möjligheten att registrera traktorer för 40 km/h ställer även högre krav
på väl fungerande släpvagnsbromsar.

Projektledare har varit biträdande forskningsledare Ola Pettersson, verksam inom
gruppen arbetsmaskiner vid JTI. I detta projekt har en teoretisk bakgrundsstudie
utförts kring bland annat lagstiftning och praxis i grannländer samt olycksstatistik
där bristande funktion på bromsar hos traktorer med släp tros ha varit en bidragande
orsak. Denna del av projektet har utförts av bitr. forskningsledare Staffan Johansson,
forskningsledare Martin Sundberg och internkonsult Olle Norén. Till den teoretiska
utredningsdelen har även studenten Anders Eriksson bidragit med ett examensarbete.
Anders avslutade sina studier på Maskiningenjörsprogrammet vid Uppsala Universitet
med att utföra ett 10 poängs examensarbete med titeln ´(IWHUPRQWHULQJ�DY�EURPVDU
Sn�WUDNWRUVOlS”. Detta arbete återges till vissa delar i föreliggande rapport. En
praktisk studie har utförts där några släp har utrustats med bromsar och provats i
ett flertal olika moment. Proven har syftat till att beskriva bromskraft, förlusttid
och bromssträcka. Den praktiska körbarheten har även belysts. Verkstadstekniker
Torbjörn Morén har utfört ombyggnader och nymontering av bromssystem. Forsk-
ningsteknikerna Jan Bergström och Anders Ringmar har utfört fältförsök och prov-
körningar.

Projektet har finansierats av Stiftelsen Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond.

Ett speciellt tack riktas till AB G. Persson Tunga Fordon och deras verkstadschef
Anders Östling som ställt en bromsdynamometer till förfogande i försöken.
Anders Östling har även bidragit med värdefulla kunskaper rörande bromsteknik.

Till dessa och till alla övriga personer som på olika sätt bidragit till att projektet
kunnat genomföras riktas ett varmt tack.

Uppsala i januari 2002

/HQQDUW�1HOVRQ
Chef för JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik
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Sammanfattning
De nya skärpta kraven på när bromsar skall användas har föranlett en utredning
beträffande vilka möjligheter det finns att eftermontera bromsar på äldre traktor-
släp. Maskinparken som finns ute hos lantbrukare är väldigt skiftande i ålder och
teknisk utvecklingsnivå. I de fall traktorerna är besiktade för 40 km/h har de som
regel högre standard vad gäller egna bromsar och möjligheter att manövrera släp-
bromsar. Det finns två system för att manövrera släpbromsar som idag är i så gott
som alenarådande. Det är att använda en så kallad bromsventil som är kopplad så
att den proportionalt styr ut traktorns arbetshydraulik till släpbromsarna i propor-
tion till hur hårt man trampar på bromspedalen. Det andra systemet som används
är att via en handmanövrerad spak styra ut hydraulolja till  släpbromsarna fri-
stående från traktorns bromsar.  Därutöver finns system för tryckluftsbromsar,
som främst används där högre krav ställs på fordonen.

Två problem som denna rapport identifierar är den ofta låga totala bromskraften
på släpen samt de altför långa förlusttider som ofta finns i bromssystemen.

Bromskraften är ofta låg på äldre släp som inte har nyttjat bromsarna kontinuerligt
under tidigare år, dessutom är de ofta underdimensionerade från början. Vid efter-
montering av bromsar finns bra bromsar att tillgå, där handlar det mer om att
dimensionera rätt.

Förlusttiderna är mycket viktiga att hålla så korta som möjligt. Det betyder väldigt
mycket för den totala bromssträckan och för den totala körkomforten. Långa för-
lusttider utgör en stor fara för fällknivseffekter. Traktorn utsätts för  mycket stora
krafter via draget under förlusttiden.

Skaderisken på traktorns bromssystem är stor i de fall undermåliga bromsar
används på släp.

När handspak och tipputtag används för att styra ut bromstryck finns det en hel
del enkla förbättringar att tillgå som gör bromsarna betydligt mer lättanvända.

Vid de fall ett släp helt utan bromsar skall utrustas finns det gott om utrustning att
tillgå från både släptillverkare och tillbehörsfirmor. Ombyggnaden går ofta tämli-
gen bra att utföra. Problem kan uppstå på vissa redskap som är så tunga att brom-
sar krävs. Redskapen är ibland byggda på ett sådant sätt att ett naturligt utrymme
för bromsar saknas.

Summary
Since 1998 there is a new law in Sweden that declare a need for brakes on tractor-
trailers, if the gross-weight on the trailer are higher than the gross-weight of the
tractor. Before 1998 it was allowed to use a tractor-trailer with a gross-weight
double up to the tractors without brakes on the trailer. This new law has prompted
this investigation about brakes on tractor-trailers and the possibility to install
brakes in former trailers without braking systems. Tractors and trailers that are
in use in Swedish farms are in very different conditions and construction-years.
If the tractors are registered for 40 km/h they usually have high standard on their
own brakes and mostly 4-wheel brakes. They also often have better conditions
to operate brakes on trailers. The most common in Sweden is to use the tractor
hydraulic-system to operate the brakes. One type of these systems uses a trailer-
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braking valve, which deliver hydraulic pressure to the trailer-brakes proportion-
ally to how hard the driver step on the brake pedal in the tractor. In older tractors
it is common to use an ordinary hydraulic outlet to operate the trailer-brakes by a
lever in the tractor-cabin. There are some systems with air operated brakes, mostly
on trailers with high demands on the brakes.

This investigation has identified two significant problems, for the first, there are
often very poor total braking-force at older tractor-trailers. For the second, there
are often very large losses of time in the braking systems.

The insufficient total sums of braking force at older trailers are often a result of
to less working-hours. The systems have not been used before the new law was
introduced and are in bad conditions. The braking-systems are also in some cases
never built for today requirements.

It is very important minimize losses in time in the operating system for trailer-
brakes. It will affect the total braking distance a lot if the time losses are mini-
mized. If there are time losses in the system the tractor it self will handle to large
gross weights the first seconds in the braking-mode, that can results in accidents
depending on that the trailer will push the tractor in the tangential direction of
curve.

It will also affect the durability of the tractor braking-system negatively, if the
brakes on the trailer not are in sufficient conditions.

When the hydraulic outlet and a lever is used to operate the trailer-brakes, there
are lot of quit simple actions there can be done to make the braking-system more
useful.

If older trailers are going to be equipped with braking-systems, there is a range
of excellent equipment to buy. The important thing is to calculate for correct
dimension on the brake-equipment. There are normally no problems to install
such kits of braking equipment. It can be problems in some tool-carrier with very
limited space around the wheels.

Bakgrund
Den första februari 1998 infördes en ny lag i Sverige som betyder att släp kopplade
till traktorer måste vara bromsade om bruttovikten på släpet överstiger traktorns.
Detta var en betydande skärpning jämfört med tidigare skrivning som tillät dubbla
bruttovikten. Under en övergångsperiod fram till och med 31 december. 1999 tilläts
en bruttovikt på 1,5 gånger traktorns vikt, men då med reducerad maxhastighet till
20 km/h. Att den nya lagen kom till beror på att lagstiftarna från olika myndigheters
sida uppmärksammats på riskerna med att tämligen tunga traktortåg kunde lagligen
framföras med mycket svag bromseffekt. När det dessutom blev möjligt att i Sverige
registrera traktorer för 40 km/h aktualiserades problemet ytterligare. Ett räkne-
exempel kan ges för att åskådliggöra dåvarande situation.

Ex. En traktor med egenvikten 6 000 kg
Viktöverföring till drag från kärra 2 000 kg
6XPPD�WUDNWRUYLNW ������NJ
Tillåten obromsad släpvikt före 1998 16 000 kg
7RW��7nJYLNW �������NJ
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Detta ekipage fick då lagligen framföras med bromsar som var byggda för att ge
endast traktorns maximala totalvikt en bromskraft på 25 %. Traktortåget kunde
dessutom framföras av en 16 årig chaufför med endast traktorkort. Många äldre
traktorer är utrustade med tämligen dåliga bromskonstruktioner som snabbt tappar
i bromseffekt och inte tål överbelastningar utan att mattas. Traktorer som är sålda
under de senaste tio åren har dock generellt betydligt bättre bromsar.

Traktorer som registreras för  40 km/h har betydligt högre krav på bromskapacitet
än de traktorer som registreras för 30 km/h. En rimlig tanke är då att släp skall ha
samma bromskapacitet.

Det finns uppskattningsvis ett par hundra tusen släp och redskap som används
inom jordbruken. En exakt siffra är mycket svår att ange då endast ett fåtal av
dessa är registrerade eftersom släpfordon som dras av jord eller skogsbrukstraktor
saknar registreringsplikt om traktorn används för produktionstransporter inom
rörelsen.  Vilka av dessa släp som berörs av den nya lagskrivningen beror dess-
utom på vilket användningsområde släpet har och hur stor traktor man kopplar
till. Utvecklingen på maskinsidan har även gjort att en del jordbearbetande red-
skap och såmaskiner blivit så tunga att de hamnar över traktorns bruttovikt och
därmed omfattas av kravet på bromsar. Gödselspridare ämnade för såväl fast som
flytgödsel hamnar så gott som regelmässigt över traktorns bruttovikt.

Det finns således ett stort antal beg. traktorsläp och redskap som behöver efter-
monteras med bromsar för att lagligen kunna fortsätta att användas på allmän väg
med full last.

Gällande bestämmelser och standarder
Den lagtext som är gällande för bromsar till traktorsläp finns under trafikförordningen,
4 kap, 2 § (1998:1276)

§ 2 Ett motordrivet fordon får inte dra fler än

1. ett fordon som inte är inrättat för koppling till dragfordonet, eller

2. två fordon som är inrättade för koppling till dragfordonet.

Den sammanlagda bruttovikten av de fordon som dras får vid färd
på väg inte överstiga dragfordonets bruttovikt och vid färd i terräng
två gånger dragfordonets bruttovikt.

Trots bestämmelserna i första stycket får bilar, traktorer, motorredskap
och terrängmotorfordon dra ett eller flera fordon, om samtliga fordon
som dras är inrättade för koppling till dragfordonet och

1. kan bromsas effektivt, eller

2. den sammanlagda bruttovikten av tillkopplade fordon som saknar
effektiva bromsar inte överstiger dragfordonets bruttovikt eller vid
färd i terräng två gånger dragfordonets bruttovikt.
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Här följer två exempel på fordonskombinationer som är lagliga att framföra efter
den 1/1 2000.

Bild 1. Släp får vara obromsat om dess bruttovikt är lika med eller mindre än traktorns
bruttovikt. (De fyllda hjulen anger att de är bromsade.)

Bild 2. Släp skall vara bromsat när dess bruttovikt överstiger traktorns. Till traktortåget
får även ytterligare släp kopplas som kan vara obromsade om dess samlade bruttovikt
är lägre än traktorns. (De fyllda hjulen anger att de är bromsade.)

Begreppet effektiva bromsar

I lagtexten anges att ett släp vid angiven vikt skall vara utrustad med effektiva
bromsar. Vad som menas med effektiva bromsar ges inte några kvantitativa nivåer.
Ett personligt synsätt som Jörgen Nettrup vid Vägverkets fordonsavdelning lämnar är
att tillkopplat släp inte i nämnvärd grad skall påverka fordonskombinationens totala
bromssträcka. En effektiv broms skall fungera på ett sådant sätt att det inte uppstår
olägenheter såsom sneddragningar och ryck, se bilaga 2.

Släp som går i yrkesmässig trafik skall registreringsbesiktigas, detta utförs av Svensk
Maskinprovning AB. För att dess släp skall registreras som bromsade kräver de
en bromskraft på 30 %. Detta krav lever kvar sedan traktorerna hade kravet 25 %
bromskraft och motiverades med att släpet skulle kunna bromsa hårdare än traktorn
för att kunna stabilisera ekipaget fordonsdynamiskt. Nyregistrerade traktorer avsedda
för 40 km/h har idag 45 % bromskraft vilket kan ge ett fordonsdynamiskt instabilt
ekipage.
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Även om 30 % kravet i strikt juridisk mening inte gäller för släpfordon i jordbruket,
kan det ses som ett riktvärde.

Bromskrav på traktorer

Kraven på traktorns bromsar styrs av Vägverkets föreskrifter om traktorer.
(1993:1). Under kapitel bromssystem hänvisas det till EEG direktiv 76/432/EEG
samt därtill hörande ändringar enligt 82/890/EEG

När 40 km/h traktorer infördes skärptes kraven på traktorbromsarnas effektivitet
Man anger i EEG 76/432/ ändrat 96/63, bromssträcka enligt

11615,0
2

max
996 +∗≤

S = bromssträcka i meter

V = utgångshastighet i km/h

Max bromssträcka vid 40 km/h är 19,8 m resp. 12,3 m för 30 km/h traktorer. Den
första delen av ekvationen är ett tillägg för förlusttider i bromssystemen, medan
kvadratfunktionen av  hastigheten återger den teoretiska bromssträckan vid fullt
utvecklad retardation. För att komma ner till de krävda bromssträckorna betyder
det att kravet på bromskraft blir 45 %  för 40 km/h traktorer mot tidigare 25 %
för 30 km/h traktorer.

Dessa bromskrav visar sig vara praktiskt omöjliga att uppnå utan bromsverkan
även på traktorns framaxel. Detta finns ej specificerat som något krav, men det
har blivit praxis att traktortillverkarna antingen har separat bromsutrustning på
framhjulen eller, vilket är vanligast, ordnar så att fyrhjulsdriften kopplas in och
låser framhjul mot bakhjul vid ansatt broms. De satta bromskraven skall även
uppnås när traktorn bär sin specificerade maxlast.

EU-direktiv

Det finns ett EU-direktiv 89/173EEG, som behandlar ”%URPVPDQ|YHURUJDQ�I|U
GUDJQD�IRUGRQ�RFK�EURPVNRSSOLQJ�PHOODQ�WUDNWRUQ�RFK�GUDJQD�IRUGRQ´, se bilaga 1.

Observera att detta EU-direktiv inte behöver följas av svenskregistrerade traktorer
utan gäller de traktorer som är s.k. EU-registrerade. Direktiven kommer dock
troligen att i framtiden beröra allt fler registrerade traktorer och bör ses som
vägledning även för andra traktorer, då de även styr utformningen av  hur redskap
och släp utformas.

9LGVWnHQGH�IRUPHO�JHU

%URPVNUDY�WUDNWRUHU����NP�K

Bromssträcka max 19,8 m

9LNHW�L�SUDNWLNHQ�PRWVYDUDU

45 % bromskraft

medelretardation 3,12 m/s2
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Bromsmanöverorgan:

(8�GLUHNWLYHW�DQJHU�

”0DQ|YHURUJDQHW�I|U�VOlSYDJQVEURPVQLQJHQ�VNDOO�YDUD�DQWLQJHQ�KDQG��HOOHU
IRWPDQ|YUHUDW”  ”RFK�YDUD�UHJOHUEDUW�IUnQ�I|UDUSODWVHQ´  ”0DQ|YHURUJDQHW�InU
LQWH�SnYHUNDV�DY�QnJRQ�PDQ|YUHULQJ�DY�DQGUD�PDQ|YHURUJDQ”, vilket betyder att
det inte får finnas några möjligheter att styra andra funktioner, t.ex. tippning av
last, med samma spak. Det finns exempel på byggnationer där man haft en enkel
hydraulslang till släpet och vidarekopplat till en omkastarventil som fördelat olje-
flödet antingen till broms eller flaktipp, vilket orsakat svåra förväxlingsolyckor.
Vidare står att läsa ”E|U�HQGDVW�HWW�PDQ|YHURUJDQ�PRQWHUDV�I|U�IlUGEURPVQLQJ
DY�IRUGRQVNRPELQDWLRQHQ” Man ser alltså helst att all bromsning sker via fotbroms-
pedalen, och inte att släpbromsning sker via separat spak.

Hydraulisk koppling:

(8�GLUHNWLYHW�DQJHU�

´6NDOO�YDUD�DY�W\SHQ�PHG�HQNHO�OHGQLQJ´�dessutom står det ”VNDOO�|YHUHQVVWlPPD
PHG�,62�����������RFK�GHQ�XWVNMXWDQGH�GHOHQ�VNDOO�ILQQDV�Sn�WUDNWRUQ´

Detta är standarden för bromsuttag som sitter på traktorer idag där hydraulisk
bromsventil är monterad. I avlastat läge skall det var 0-tryck, alltså inte något
systemtryck över filter eller liknande då detta kan förorsaka varmgång i bromsar.
Maxtryck skall vara minst 10 Mpa och högst 15 Mpa (100-150 bar). Det får inte
vara möjligt att frikoppla hydraulpumpen.

Pneumatisk koppling:

(8�GLUHNWLYHW�DQJHU�

´.RSSOLQJHQ�PHOODQ�WUDNWRUQ�RFK�GHW�HOOHU�GH�GUDJQD�IRUGRQHQ�VNDOO�YDUD�DY�W\S
PHG�GXEEOD�OHGQLQJDU��HQ�DXWRPDWLVN�OHGQLQJ�RFK�HQ�GLUHNW�EURPVOHGQLQJ�VRP
PDQ|YUHUDV�JHQRP�HQ�|NQLQJ�DY�WU\FNHW�

.RSSOLQJVKDOYDQ�VNDOO�|YHUHQVVWlPPD�PHG�,62�����������

0DQ|YUHULQJ�DY�PDQ|YHURUJDQHW�VNDOO�WLOOnWD�DWW�HWW�DUEHWVWU\FN�Sn�PLQVW������RFK
K|JVW�����0SD�DYJHV�WLOO�NRSSOLQJVKDOYDQ�´

Den här skrivningen betyder i praktiken att man skall kunna flytta lastbilssläp med
traktorn om man har tryckluftsbromsar.

Projekt om bromsar på traktorsläp
Målet med det forskningsprojekt som redovisas i denna rapport, är att ta fram
rekommendationer för hur bromsar och kopplingsanordningar skall förbättras på
befintliga på traktorsläp som ursprungligen är konstruerade för 30 km/h eller helt
saknar bromsar.
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Projektet består av tre delar:

Del 1: Erfarenhetsinsamling från andra länder, i första hand från Norge, 
Finland, Danmark och Tyskland, samt övrig faktainsamling.

Del 2: Studier av olycksförlopp och dess orsaker.

Denna Studie baserar sig på fortlöpande information från Arbetarskydds-
styrelsen, Länsförsäkringar, och polismyndigheter, samt även från
tidigare känd och publicerad rapportering.

Del 3: Praktiska studier av olika principer för bromsar och manövrering.

Några begagnade traktorsläp byggs om respektive efterutrustas med
bromsar för att provas inom studien

Här studeras bromskraft på bromsdynamometer, verklig bromssträcka
i fält, samt förlusttiden för olika system. Studier sker även över hur väl
olika system fungerar i trafikmiljö. Prov på bromsdynamometer utförs
vid AB G Perssons anläggningar i Uppsala. Prov av bromssträckor sker
på en längre asfaltsträcka där utvärderingen sker med hjälp av ett antal
videokameror. Möjligheten att eftermontera bromsutrustning på äldre
maskiner beskrivs genom ett examensarbete inom projektet.

Hur ser det ut i våra grannländer
Under denna rubrik ges sammanfattning av hur lagkrav och verklighet ser ut i
våra grannländer.

Bestämmelser kring bromsar i övriga Skandinavien
Avser körning på allmän väg.

Danmark

I Danmark gäller fortfarande 30 km/h som högsta tillåtna hastighet för lantbruks-
traktorer. Många av de traktorer som finns i bruk är dock konstruerade för 40 km/h.
En ändring i linje med gällande EU-regler är att vänta, varvid 40 km/h blir högsta
tillåtna hastighet. När detta kommer att ske är emellertid inte bestämt, men ett
utredningsarbete har påbörjats. Ändrade hastighetsregler kommer naturligtvis
också att åtföljas av ändringar i det nu gällande regelverket.

För UHJLVWUHUDGH traktorer gäller att påhängsvagnar och redskap måste vara försedda
med bromsar när mindre än 50 % av ekipagets  sammanlagda vikt vilar på traktorns
bromsande hjul. Som en grov tumregel anges att vagnar med en totalvikt över 5 ton
oftast behöver vara utrustade med bromsar. Färdbromsen på en påhängsvagn ska
ge en bromskraft på minst 30 % av vagnens totalvikt, eller för en vagn med styv
dragstång minst 30 % av det samlade axeltrycket.

För LFNH UHJLVWUHUDGH traktorer gäller samma regler som ovan med undantag för
vagnar och redskap som har en totalvikt understigande 8 ton. I detta fall är reglerna
för när bromsar krävs något olika beroende på om det är en vagn eller ett redskap
som är kopplat till traktorn. För vagnar erfordras bromsar om vagnens totalvikt är
mer än tre gånger större än traktorns totalvikt. Redskap måste vara försedda med
bromsar när dess vikt överstiger två gånger traktorns totalvikt. Detta undantag
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upphör dock att gälla den 1 oktober 2001, då samma regler som för registrerade
traktorer införs även i detta fall.

Från och med den 1 oktober 2001 gäller också att när en vagn ska vara försedd
med färdbroms enligt ovan, ska denna verka på minst en axel och vara kopplad till
traktorns färdbroms eller vara av typen påskjutsbroms. För bromsförsedda vagnar
sålda efter 1 april 1997 gäller att bromsarna ska kunna aktiveras via traktorns färd-
broms. En sådan vagn är således inte tillåten att koppla till en äldre traktor som
inte är försedd med bromsventil.

För färdbromsen på själva traktorn gäller att den ska kunna ge en retardation
på minst 3,0 m/s2 och ha en funktionstid på högst 0,5 sekunder. Funktionstiden
definieras som den tid då 50 % av krävt värde på retardationen uppnåtts.

De bromsar som finns på släpfordon i Danmark är som regel hydrauliska. Tryck-
luftsbromsar är mycket ovanliga.

Norge

Sedan mitten av 1980-talet har 40 km/h varit högsta tillåtna hastighet för traktorer
som används inom jordbruket. Vid hastigheter över 30 km/h finns krav på att
traktorns motoreffekt ska uppgå till minst 5,15 kW  per ton aktuell totalvikt av
traktortåget.

För att få framföra ett släpfordon i över 30 km/h måste släpet vara konstruerat för
detta, vilket medför i princip samma krav på bromsar som för lastbilssläp. Detta
innebär att det ska finnas färdbroms som verkar på alla hjul och kan ge en broms-
kraft på 45 % av största tillåtna totalvikt. För släp med totalvikt under 2 ton är
påskjutsbromsar tillåtna. Släpfordon med totalvikt över 1,5 ton ska vara försedda
med en ” katastrofbroms” som automatiskt slår till om man skulle tappa släpet.
Denna ska ha lika god bromsverkan som de ordinarie bromsarna. När totalvikten
överskrider 750 kg finns också krav på en parkeringsbroms som ska verka på
minst två motstående hjul som tillsammans bär minst 25 % av släpets aktuella
vikt. Parkeringsbromsen ska kunna hålla släpet stående i en lutning på minst
16 %. Ett släpfordon som ska framföras i över 30 km/h måste dessutom vara
avfjädrat. Bruttovikten på ett bromsat släpfordon får inte överstiga 1,5 gånger
traktorns bruttovikt.

Släpfordon med en totalvikt över 3,5 ton ska ha bromskraftsregulator så att
bromskraften justeras till aktuell last. Bromsarna ska också ha automatisk
återgång.

För släpfordon konstruerade för hastigheter upp till 30 km/h krävs bromsar när
släpets totalvikt är 4 ton eller mer. Dessutom gäller följande:

3nKlQJVYDJQDU (med viktöverföring till traktorn) ska vara försedda med bromsar
om släpets axel/boggilast överstiger traktorns aktuella bruttovikt.
6OlSYDJQDU�(ingen viktöverföring) ska vara försedda med bromsar om släpets
aktuella totalvikt överstiger traktorns halva aktuella totalvikt.

När bromsar krävs enligt ovan ska bromskraften uppgå till 25 % av största boggi-
last och bromsarna ska verka på hjul som bär minst 50 % av släpets axellast. För
släpfordon med totalvikt under 3,5 ton är påskjutsbromsar tillåtna. När släpet är
försett med färdbroms och dras av en ”max 30-traktor” finns ingen viktsbegräns-
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ning på släpet i förhållande till traktorns vikt eller motoreffekt. Om släpet där-
emot dras av en ”över 30-traktor” gäller tidigare nämnda krav på max 1,5 gånger
traktorns bruttovikt och motoreffekt på minst 5,15 kW/ton. Kraven på parkerings-
broms är desamma som på släpfordon tillåtna för 40 km/h, förutom att det i detta
fall är tillräckligt med lösa bromsklossar som läggs framför eller bakom hjulen.

Ett problem i Norge verkar vara att större delen av både gamla och nya släpfordon
avsedda för lantbruk inte är godkända för hastigheter över 30 km/h. System med
katastrof- och parkeringsbroms för eftermontering marknadsförs, men sådan efter-
montering är ovanlig. För närvarande pågår en översyn av de norska bromsbestäm-
melserna, någon snar ändring förväntar man dock ej.

När det gäller färdbromsen på själva traktorn ska den för en traktor som är kon-
struerad för max 30 km/h ge en retardation på minst 2,5 m/s2 och verka på hjul
som bär minst 50 % av fordonets aktuella totalvikt. För traktorer konstruerade för
mellan 30 och 50 km/h är motsvarande krav 3,5 m/s2 och 70 %, vilket i praktiken
innebär att bromsarna måste verka på alla hjul.

Finland

Sedan mer än tio år tillbaka har högsta tillåtna hastighet för traktor varit 40 km/h.
I Finland finns även en nationell traktorklass avsedd för godstransport, s.k. WUDILN�
WUDNWRU, vilken har 50 km/h som högsta hastighet.

För den YDQOLJD�WUDNWRUQ gäller att ett släpfordon får vara obromsat så länge släp-
fordonets bruttovikt är högst två gånger traktorns egenvikt. Bromsar krävs inte
heller för ett släpfordon med bruttovikt upp till 2,6 gånger traktorns egenvikt under
förutsättning att minst 15 % av släpfordonets bruttovikt överförs till traktordraget.
Samma viktsgräns tillåts om traktorn XWDQ släpfordon kan uppnå en retardation
på minst 3,5 m/s2. Bruttovikten på ett bromsförsett släpfordon får uppgå till högst
tre gånger traktorns egenvikt om bromsarna regleras med traktorns färdbroms.
Släpfordonets bromsar ska motsvara kraven i EG-direktivet 89/173/EEG. På en
släpvagn med boggi ska bromsarna påverka hjulen på den främre axeln.

För WUDILNWUDNWRU gäller att släpvagnar ska vara försedda med ”säkra och effektiva
bromsar”. Färdbromsen ska kunna ge en retardation på minst 3,5 m/s2 då friktions-
koefficienten mellan väg och däck är 0,8. Vidare ska släpvagnen vara försedd med
parkeringsbroms och en anordning som aktiverar bromsarna om kopplingen ger
efter.

Traktorer ska vara försedda med effektiv färdbroms och motsvara kraven i EG-
rådets direktiv 76/432/EEG. För trafiktraktorns färdbroms gäller att den ska ge en
retardation på minst 3,5 m/s2 då friktionskoefficienten mellan väg och däck är 0,8.

I det finska lantbruket dominerar relativt små släpfordon, ofta 8-9 ton. Praktiskt
taget all nyförsäljning av traktorer är med fyrhjulsdrift, som därmed också är
försedda med bromsar på alla fyra hjulen.

Tyskland

I Tyskland är tryckluftssystem för att bromsa släpen helt dominerande. De är för-
sedda med standardiserade kopplingsdon för matar- och manöverledningar. Uttaget
för matarledningen är rött och placerat till höger medan manöverledningen är gul
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och placerad till vänster. På motsvarande sätt är samtliga vagnar och kärror med
färdbromsar utrustade med tryckluftssystem. Dessutom är många mindre släp-
fordon utrustade med mekaniska parkeringsbromsar. Det vill säga bromstrummor
och backar som regleras med en spak på draget, liknande parkeringsbromsar på
bilkärror och husvagnar.

Utrustningarna på släpfordonen ser i många fall komplicerade ut. Systemen består
av minst en tryckluftstank samt matar- och manöverledningar, ventiler och vanligt-
vis en bromsklocka för varje bromsat hjul.

Tyskland använder andra typer av drag och kopplingsanordningar på traktorerna än
de som vanligtvis används i Sverige. Istället för hitchkrokar är traktorerna utrustade
med drag liknade de som används på lastbilar. Här kan man spärra dragsprinten på
traktorn i öppet läge. När man backar till släpet och dragöglan kommer i rätt läge
”snäpper” dragsprinten ned automatiskt. Systemet verkar stabilt och ger sannolikt
en bättre och mer tillförlitlig koppling än de som används i Sverige

En ny draganordning har förevisats av Scharmüller Anhängerkopplungen. Systemet
liknar till konstruktionen ett personbilsdrag med en kula och motsvarande skål på
släpet. Till skillnad från dragen på personbilssläpen saknar ”skålen” rörliga delar,
den förhindras att hoppa ur med en låsspärr över skålen. Kopplingen, uppges vara
speciellt lämplig att använda till tunga kärror.

Olyckor vid vilka bromsar kan ha spelat en roll
En del i projektet har varit att studera händelseförlopp vid olyckor under senare
år med traktorer och traktortåg inblandade, där bromsarna kan ha haft betydelse
för olyckans förlopp. Denna del inleddes med att olycksstatistik från Statistiska
Centralbyråns officiella statistik för trafikolyckor studerades. Här framgår, att
det år 1997 inträffade 119 rapporterade olyckor med personskador där traktorer
på ett eller annat sätt var inblandade. Här finns dock inga detaljer om olyckorna,
annat än vilka typer av fordon som varit involverade. Det går därför inte att säga
någonting om bromsarnas betydelse utifrån detta material. Vid en studie
(Lundqvist P., 1999) av trafikolyckor där lantbruksfordon varit en part, åren 1992
till 1996 framgår att i Sverige är långsamtgående fordon involverade i mer än 250
olyckor per år på svenska vägar. I medeltal leder detta till att 10 personer dödas
och att 66 blir svårt och 267 lätt skadade. Den vanligaste typen av olyckor är på-
körning bakifrån. Vilken roll bromsutrustningen på de traktorekipage som varit
inblandade i olyckorna kan ha spelat har inte studerats.

Åren 1990-1994 gjordes vid JTI en fördjupad studie av orsakerna till svåra olyckor
i lantbruket, Eriksson, G (1996)( Olycksfall i lantbruket- analys av bidragande
orsaker, JTI rapport Nr 224) Av totalt 197 olyckor som analyserades uppgick
antalet fordonsolyckor till 53, varvid 25 personer omkom. Av dessa olyckor var
15 renodlade trafikolyckor där det i 9 fall handlade om kollision mellan fordon.
Av de övriga 38 fordonsolyckorna, med 7 dödsfall som följd, inträffade 16 när for-
don framförts på fält, åkerväg eller inomgårds. I ett påfallande stort antal fall har
den drabbade blivit påkörd av sitt eget fordon, sedan detta kommit i rullning medan
föraren befunnit sig utanför fordonet eller åtminstone  utanför förarplatsen. 17
personer skadades sålunda sedan det egna fordonet oavsiktligt kommit i rullning.
Tyvärr lämnar rapporterna föga upplysningar om varför fordonen ifråga kommit i
rullning. Uppenbarligen har emellertid fordonen ”parkerats” utan tillfredsställande
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bromsar. Antingen har handbromsen inte dragits åt eller så har funktionen varit
undermålig. Bidragande orsak kan också vara att släpen oftast saknar parkerings-
broms samtidigt som traktorns parkeringsbroms är alltför svag för att orka hålla
hela ekipaget stillastående. I sådana situationer skall släpen låsas med hjulblock,
vilket inte alltid sker. Parkeringsbromsen utgör ofta ett bekymmer på äldre lant-
brukstraktorer. Den kan lätt glömmas i ilagt läge under körningen och nöts där-
igenom snabbt ut. Underhåll och justering är därför mycket väsentligt.

Moderna traktorer med avancerade transmissioner har oftast mycket bättre och
kraftigare system för parkeringsbroms där bromsen är kopplad till växelväljar-
spaken. På dessa traktorer är det i stort sett omöjligt att glömma bromsen i fel
läge.

Vi har fått in rapporter om ett antal svåra olyckor där undermåliga bromsar spelat
stor roll. Antalet olyckor är dock inte stort. Det är emellertid troligt att det finns
ett betydande mörkertal när det gäller denna typ av olyckor.

Från yrkesinspektionen i Växjö distrikt rapporterades hösten 1997 om en svår olycka
som orsakades av att ett traktortåg av misstag inte bromsades effektivt. Efter traktorn
var två vagnar kopplade. Ekipaget vägde totalt ca 50 ton. Vagnarna, varav en var
av typen påhängsvagn med boggi och en av typen tvåaxlad vagn, var försedda med
effektiva hydrauliska bromsar. Bromsarna var anslutna till traktorns yttre hydraulik
och manövrerades med en spak. I en nedförsbacke drabbades föraren av panik var-
vid han glömde att dra i bromsspaken, och endast trampade på traktorns bromspedal.
Följden blev att bromsarna inte räckte till för att kontrollera fordonen. Bromsarna
blev dessutom överhettade och nedslitna. Resultatet blev att traktortåget gick av
vägen och havererade, lyckligtvis utan personskador.

I flera fall har dödsolyckor inträffat med traktorer vars bromsar varit starkt ned-
slitna och även i andra avseenden i dåligt skick. Vid transport av en storbalspress
på en smal och krokig väg som lutade brant nedför miste föraren herraväldet över
ekipaget, som gick av vägen och slutligen hamnade i ett skogsparti. Föraren
kastades av traktorn och blev överkörd av pressen med dödliga skador som följd.
Vid den efterföljande utredningen framgick att bromsbelägget på traktorns högra
sida var starkt nedslitet och detta såväl som bromsskivan var insmorda med olja
från slutväxeln, som läckte. Man konstaterade dessutom att bromsvätskebehålla-
ren var tom på bromsvätska. Bromsverkan från traktorns färdbroms var därför i
det närmaste obefintlig. Pressen var försedd med broms men denna var inte in-
kopplad.

I ett annat fall inträffade en dödsolycka när man var i färd med att dra ut en död
ko från ladugården med hjälp av en traktor. Gårdsplanen var horisontell 5-6 m
utanför byggnaden, men lutade därefter uppåt. När traktorn kommit upp på den
lutande delen får föraren order om att stanna. Det visar sig då att traktorns brom-
sar är ur funktion, vilket medför att traktorn okontrollerat rullar bakåt mot ladu-
gårdsväggen, där en person kommer i kläm och får dödliga skador.

De här nämnda olycksfallen visar hur viktigt det är att traktorns bromsar hålls i
gott skick och att manövreringen av bromsarna på ett traktortåg sker från traktorns
bromspedal.
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Dragkopplingar
I Sverige är det vanligt att traktorsläp och redskap är anpassade till ett system
med 50 mm lyftkrok och motsvarande ringögla på släp och redskap. Det är ett
väletablerat system med lång tradition, vilket har fått till följd att så gott som alla
fordon inom lantbrukssektorn är anpassade efter den standarden.

9lJYHUNHWV�I|UHVNULIWHU�RP�WUDNWRUHU��99)6�������������.RSSOLQJVDQRUGQLQJ�
påtalar att kopplingsanordning kan vara av typ dragkrok(lyftkrok), dragbygel av
gaffeltyp eller traktordragstång(jordbruksdrag) och skall uppfylla punkterna 1,2
och 3 i EG-direktiv 89/173/EEG. Kopplingen kan även vara av typ dragkula 50
eller 60 mm beroende på traktorns vikt. EG direktivet ställer stora krav på dragets
förmåga att ta upp vinkelavvikelser i förhållande till dragstången. Draget skall
även klara en statisk vertikallast på upp till 3000 kg. Dock finns ibland restrik-
tioner från dragtillverkaren eller traktortillverkaren som reducerar den vertikala
belastningen på draget.

Utvecklingen  har de senaste åren gått mot allt större och tyngre totalvikter på
traktortransporterna och belastningarna på dragen har ökat i samma takt. När det
blev möjligt att registrera traktorer för hastigheten 40 km/h blev påfrestningarna
ännu större på dragkrokarna. Brott på öglor och tappar är tyvärr inte ovanligt. Den
främsta orsaken till brott är förslitning som i sin tur orsakar stora glapp. Med glapp
i draget uppstår kraftiga slag t.ex. vid inbromsning. Här spelar även bromsarnas
beskaffenhet stor roll. Långa förlusttider i släpens bromssystem orsakar onödiga
ryck och slag. Haverier har även skett på grund av undermåliga reparationer där
till exempel felaktiga svetsmetoder har använts.

I Europa är det vanligt att man använder drag som är mera lika lastbilsdrag med
fallsprint och självlåsning. En del drag är justerbara i höjdled. Dragen förefaller
vara mer robusta och glappfria än de i Sverige vanliga lyftdragkrokarna. De
saknar dock den flexibilitet som lyftkrokar ger då dessa kan kroka på ett släp i
stort sett från marknivå.

Många länder i Europa ställer långtgående krav på aktiv säkerhet i form av
katastrofbroms som skall aktiveras vid ett draghaveri och eller säkerhetskedja
som skall klara en brusten dragögla.

Vid tunga traktortransporter i trafikerad miljö är det av största vikt att föraren är
medveten om de risker som finns med slitna dragkopplingar i samverkan med
höjd hastighet till 40 km/h. Vi närmar oss i dag möjligen en situation där man
måste gå upp en kvalitetsklass på drag för att få en tillfredsställande trafiksäkerhet.

Beskrivning av olika bromssystem samt
förutsättningar för att eftermontera bromsar
på traktorsläp
Bromsteori

När ett släpfordon ska förses med bromsar är dimensionering av kolvar och ut-
växlingsförhållandet två faktorer som avgör hur effektiva bromsarna blir. Dimen-
sioneringen av bromsarna kan göras genom antaganden på kolvstorleken. För att
styrka det kan sedan en enkel bromsberäkning göras. De är tyvärr svåra att få



JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik

19

riktiga på grund av de svårbedömda friktionstalen mellan däck och väg, mellan de
mekaniska delarna och mellan belägg och skiva/trumma. Vid trumbromsberäkning
tillkommer dessutom svårigheten med att bestämma de krafter som primär- och
sekundärbacken ger mot trumman. Beräkningen ger trots detta ändå en bra bild av
hur effektiva bromsarna kommer att vara.

Vid bromsning av ett hjul uppnås bästa effekt om hjulet hela tiden roterar under
bromsningen. Bromsas hjulet för hårt finns risken att det låser sig och börjar glida
och därmed försämras bromseffekten. Bromsverkan hos ett bromsat hjul kan delas
upp i två vridmoment. Momentet hos hjulet som verkar med rotationsriktningen
och bromsskivans eller bromstrummans vridmoment som verkar mot rotations-
riktningen. Hjulmomentets kraftvektor utgörs av friktionskraften mellan däck och
vägbana, medan bromsmomentets kraftvektor utgörs av bromsbeläggens friktion
mot skiva eller trumma.

I praktiken är det föraren som avgör bromseffekten, men friktionen mellan däck
och väg bestämmer väggreppet och därmed retardationen. Är bromsskivans
moment större än hjulets moment kommer hjulet att låsas vilket ger en förlängd
stoppsträcka.

Beräkning av hjulmoment

Med fordonets tyngd menas den tyngd som vilar på fordonets hjul. Vid bromsning
av en tvåaxlad vagn kommer den främre axeln att få större påkänningskrafter än
den bakre. Följande förenkling kan göras: Den främre axelns tyngd multipliceras
med 1,2 och den bakre axelns tyngd med 0,8 (Bjerninger & Pettersson, 1953).

När hjulmomentet ska beräknas måste friktionstalet antas för vägbeläggningen.
Det är mycket svårt att göra ett korrekt antagande. Följande siffror kan anses som
riktlinjer vid val av friktionskoefficient. För råasfalt är friktionstalet ca 0,8, för torr
grusväg ca 0,6, för våt grusväg ca 0,4 och för isbeläggning 0,1-0,2 (Karlsson, 1988).

Hjulets vridmoment (Karlsson, 1988):
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Bild 3. Hjul och skivbroms.

Beräkning av skivbromsmoment

Vid beräkning av bromsmoment för en skivbroms varierar friktionstalet mellan
0,1 och 0,6 beroende på bl.a. tryck och temperatur. Då bromsen ansätts av
kolvarna ska tryckkraften multipliceras med två om det finns två belägg på skivan
(ett på varje sida).
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Bromsskivans vridmoment (Karlsson, 1988):
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Beräkning av ansättningskraften (Fa ) på bromsbelägg (Karlsson, 1988):
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Beräkning av trumbromsmoment

Trumbromsmomentets beräkning är något mer komplicerad än skivbromsens
beräkning. Det beror framför allt på två orsaker, den yttre och inre utväxlingen
(Bjerninger & Pettersson, 1953).

<WWUH�XWYl[OLQJ� Den yttre utväxlingen (\) kan förklaras som förhållandet mellan
ansättningskraften mot bromsbackarna och den bromskraft (3) som bromscylindern
ger, bild 4. Det yttre utväxlingsförhållandet kan ökas genom att slaglängden hos
bromscylindern förlängs eller att bromsarmens hävstångseffekt ökas. Man måste
dock tänka på att ha en viss reserv kvar för bromsbackarnas förslitning och den ut-
vidgning av bromstrumman som sker vid temperaturökning.

Bild 4. Yttre utväxling.

,QUH�XWYl[OLQJ��När hjul med trumbroms roterar motsols kommer den vänstra
backen att få en viss självverkan av den friktionskraft som uppstår mellan broms-
trumman och slitbeläggen. Den högra backen får en omvänd effekt, d.v.s. slit-
beläggen släpar med vid rotation, bild 5.
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Bild 5. Inre utväxling i trumbroms.

Den inre utväxlingen (L) är förhållandet mellan kraften mellan bromstrumma och
bromsbackar och kraften som trycker bromsbacken mot bromstrumman. Det inre
utväxlingsförhållandet beror av bromsens utförande, geometri och friktionskoeffici-
enten mellan bromstrumma och bromsbackar m.m. Friktionskoefficienten varierar
kraftigt och ligger mellan 0,1 och 0,6. När den stiger ökar det inre utväxlings-
förhållandet starkt. Vid friktionskoefficienten 0,1 kan utväxlingsförhållandet vara
0,5, vid friktionskoefficienten 0,3 kan det vara 2 och vid friktionskoefficienten 0,7
kan det ha stigit till oändligheten som betyder att självlåsning sker i bromsarna.
För att få ett högt inre utväxlingsförhållande och minska risken för självlåsning
bör friktionskoefficienten ligga mellan 0,25 och 0,35.

7
0  �7UXPEURPVHQV�YULGPRPHQW��1P�

3����� �%URPVF\OLQGHUQV�WU\FNNUDIW�Sn�EURPVDUPHQ��1�

D����� �+lYDUPVOlQJG�IUnQ�EURPVF\OLQGHU�WLOO�FHQWUXP�Sn�H[SDQGHUQ��P�

E����� �+lYDUPVOlQJG�IUnQ�FHQWUXP�Sn�H[SDQGHUQ�WLOO�DQVlWWQLQJVSXQNW�Sn�
�EURPVEDFN��P�

L������ �,QUH�XWYl[OLQJ

U����� �%URPVWUXPPDQV�LQUH�UDGLH��P�

Trumbromsens vridmoment beräknat på en bromscylinder per hjulpar
(Bjerninger & Pettersson, 1953):
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E

D
0

7
×××=

Trumbromsens vridmoment beräknat på två bromscylindrar per hjulpar
(Bjerninger & Pettersson, 1953):
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E

D
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7
××××= 2
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Beräkning av stoppsträcka

När 40 km/h traktorer infördes 1 februari 1998 skärptes kraven på traktor-
bromsarnas effektivitet. Det nya lagkravet för traktorer är 45 % bromskraft, där
bromskraften motsvarar den fullt utbildade retardationen, d.v.s. bromskraften
i %×9,81 (Wetterblad, 1988). Tidigare gällde för traktorer (30 km/h) som var tagna
i bruk fr.o.m. 1 januari 1995 att medelretardationen skulle uppgå till 2,85 m/s2.
Före 1995 var kravet för traktorer 25 % bromskraft. Observera skillnaden mellan
medelretardation och bromskraft. 25 % bromskraft motsvarar ungefär 2,5 m/s2

( )(81.925.0 HQW\QJGNUDIW× ) fullt utbildad retardation, 45 % bromskraft ca 4,48 m/s2

fullt utbildad retardation och för släpfordon ca 2,95 m/s2 fullt utbildad retardation
(Wetterblad, 1988). Den fullt utbildade retardationen bildas i initialskedet av
inbromsningens start, d.v.s. då friktionen har sitt maximala värde (innan friktions-
toppen planar ut). För släpfordon har kravet på bromskraft inte följt med traktorer-
nas skärpta krav utan ligger fortfarande kvar på 30 % bromskraft. När de tidigare
traktorkraven gällde (25 % bromskraft), kunde fordonsekipaget under en inbroms-
ning hållas stabilt på grund av att släpfordonets bromskraft var större än traktorns.
Med de nya kraven kommer traktorn att ta upp en del släpfordonskrafter vid
bromsning.

0D[LPDO�VWRSSVWUlFND�I|U�WUDNWRUHU�HQOLJW�JlOODQGH�UHJOHU

Den nya lagskärpningen för traktorer kräver en medelretardationen som är baserad
utifrån följande formel (Svensk Maskinprovning, 2000):

V� �6WRSSVWUlFND��P�

9� �8WJnQJVKDVWLJKHW��NP�K�

116
15.0

2
9

9V +×≤ �)RUPHO���

Den maximala stoppsträckan för 30 km/h traktorer blir då 12,3 m respektive 19,8 m
för 40 km/h traktorer. Medelretardationen kan sedan beräknas enligt nedan (Ekbom,
1989):

V�� �6WRSSVWUlFND��P�

Y�� �6OXWKDVWLJKHW����P�V�

0Y  �6WDUWKDVWLJKHWHQ��P�V�

D�� �5HWDUGDWLRQ� )/( 2
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V

YY

D

×
−

=
2

2
0

2

      ()RUPHO���

För 30 km/h traktorer motsvarar detta en medelretardation på 2,83 m/s2 och för
40 km/h traktorer 3,12 m/s2.

Faktorn 
116

2
9

 i ovanstående IRUPHO�� motsvarar den fullt utbildade retardationen

(bromsens prestanda). Kravet för traktorns bromsprestanda är alltså 4,48 m/s2,
d.v.s. 45 % bromskraft.
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0D[LPDO�VWRSSVWUlFND�I|U�VOlSIRUGRQ�HQOLJW�JlOODQGH�UHJOHU

Vid beräkning av stoppsträckan för släpfordonet är i detta fall inte traktorns
bromsande kraft medräknad. Den fullt utbildade retardationen för släpfordonet är
2,95 m/s2. Detta ger följande beräkning av stoppsträckan för ett släpfordon med
hastigheten 40 km/h (Svensk Maskinprovning, 2000):

6�� �6WRSSVWUlFND�VRP�GHQ�IXOOW�XWELOGDGH�UHWDUGDWLRQHQ�JHU��P�

Y� �6OXWKDVWLJKHW����P�V�

0Y  �8WJnQJVKDVWLJKHW��P�V�

D�� �$FFHOHUDWLRQ� )/( 2
VP

V�� �7RWDO�VWRSSVWUlFND��P�

�9�� �8WJnQJVKDVWLJKHW��NP�K�

D
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×
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2

6� �������P

Den maximala stoppsträckan för 40 km/h-släp blir:

88.2015.0 +≤ 9V

V� ����P��������P�

På samma sätt fås den maximala stoppsträckan för 30 km/h-släp:

76.1115.0 +≤ 9V

V� ����P��������P�

För traktorsläp som framförs i 40 km/h är den maximala bromsträckan 27 m och
för traktorsläp som framförs i 30 km/h är den maximala bromsträckan 18 m.

%HUlNQLQJVSULQFLS�DY�VWRSSVWUlFND�I|U�VOlSIRUGRQ

För att kontrollera släpvagnsbromsarnas effektivitet, d.v.s. den stoppsträcka som
behövs för släpfordonet, kan följande tillvägagångssätt användas (antag att släp-
fordonet har hastigheten 40 km/h) (Ekbom, 1989):

Y  �6OXWKDVWLJKHW����P�V�

0Y  �8WJnQJVKDVWLJKHW��P�V�

D� �$FFHOHUDWLRQ )/( 2
VP

7LGW = �V�

WDYY ×+= 0       ()RUPHO���
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Då Y� ���P�V och 0Y   ������P�V�är retardationen (D) och stopptiden (W) okänd. För
att beräkna stoppsträckan används IRUPHO��. För att beräkna retardationen används
IRUPHO��. Alltså behöver stopptiden (∆W) beräknas. Det görs på följande sätt
(Karlebo Handbok, 1982):

0� �%URPVPRPHQWHW�Sn�VNLY��HOOHU�WUXPEURPV��1P�

-� �+MXOHWV�WU|JKHWVPRPHQW� )( 2NJP

α� �9LQNHODFFHOHUDWLRQ� )/( 2
VUDG

Y� �+DVWLJKHW��P�V�

U� �+MXOHWV�UDGLH��P�

ω� �9LQNHOKDVWLJKHW��UDG�V�

W� �7LG��V�

Bromsens vridmoment:

α×= -0
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För att bestämma konstanten C sätts t = 0. Det ger att C = ω
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Y=ω
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0
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U

Y
W ×= �)RUPHO���

Stopptiden (W) sätts in i IRUPHOQ�� och retardationen (D) beräknas. Retardationen
(D) stoppas in i IRUPHO�� och stoppsträckan kan beräknas.

Exempel på beräkning av stoppsträcka

Antag att ett tvåaxlat släpfordon med skivbromsar monterade på främre axeln
färdas i 40 km/h. Fordonet väger 10 ton och färdas på torr asfalts väg. Ansätt-
ningskraften på bromsbeläggen varierar normalt under inbromsningen. I detta
exempel har det satts till ett fast värde.
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,QGDWD� )RUGRQHWV�KDVWLJKHW� ������P�V
)RUGRQHWV�W\QJG�Sn�KMXOHW� ������NJ
$QVlWWQLQJVNUDIW�Sn�EURPVEHOlJJ� �������1��WRWDOD�NUDIWHQ�Sn�EHOlJJHQ�
9lJEHOlJJQLQJHQV�IULNWLRQVWDO� ����
%URPVEHOlJJHQV�IULNWLRQVWDO� ����
+MXOHWV�UDGLH� �����P
%URPVVNLYDQV�UDGLH� �����P
+MXOHWV�WU|JKHWVPRPHQW� �����NJP�

Hjulets vridmoment (Karlsson, 1988):

1P96004.08.030000 =×× ()RUPHO���

Bromsskivans vridmoment (Karlsson, 1988):

1P15002.05.015000 =×× ()RUPHO���

Bromskivans vridmoment är mindre än hjulets vilket medför att hjulet inte
kommer att låsa sig vid inbromsningen.

Fordonets stopptid beräknas (Karlebo Handbok, 1982):

1500

200

4.0

1.11 ×=W ��������� �)RUPHO���

W� �����V

Medelretardationen beräknas(Ekbom, 1989):

7.3

1.11=D ()RUPHO���

D� ���P�V�

Fordonets stoppsträcka beräknas (Svensk Maskinprovning, 2000):

32

1.11 2

×
=V ()RUPHO���

6WRSSVWUlFNDQ��V�� ������P .RPPHQWDU��6WRSSVWUlFNDQ�OLJJHU�XQGHU
���P��YLONHW�lU�JRGNlQW�

Överblick av släpfordonstyper
Variationen av traktorsläp är stor och skiftar beroende på var i landet man
befinner sig. Detta beror bland annat på klimatskillnader som ger olika förut-
sättningar för odling.

Vagnar och kärror

Idag är de flesta äldre vagnar och kärror som har bromsar inte anpassade för att
kopplas in i standardiserade bromsuttag. Detta beror på att de flesta traktorer
saknar bromsventil. Istället använde det enkelverkande uttaget som har en annan
typ av koppling. Manövrering sker sedan med en separat manöverspak för hydraul-
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uttaget. De bägge kopplingstyperna är standardiserade för att passa sitt använd-
ningsområde och inte skapa några tveksamheter.

På många vagnar och kärror saknas det luftningsnipplar för bromssystemet.
Justering av bromsar (trumbromsar) kan i vissa fall vara svårt och ibland går det
inte att justera bromsarna överhuvudtaget. Följden blir att ansättningstiden kan
bli onödigt lång. Det innebär att traktorn bromsar innan släpet och man kan få en
fällknivsverkan.

På de flesta vagnar och kärror från 6 ton och uppåt som säljs av Svenska släp-
vagnstillverkare finns det bromsar monterade och på de mindre vagnarna finns det
oftast bromssatser för eftermontering. Bromsarna kan anpassas för att kopplas till
traktorns bromsuttag. Trumbromsar är fortfarande vanligast på vagnar och kärror
inom jord- och skogsbruket. Kopplingarna är uteslutande utrustade enligt gällande
EU-standard.

Redskap

De skärpta kraven på bromsar för släpfordon betyder också att redskap, t.ex.
gödselspridare och såmaskiner, som kommer upp i högre bruttovikter än traktorn
ska ha bromsar.

Nytillverkade gödselspridare av tyngre modeller har ofta färdigmonterade bromsar,
alternativt kan bromsar ditmonteras. På äldre spridare saknas det generellt bromsar
om inte användaren monterat dit sådana i efterhand, vilket verkar vara mycket
ovanligt.

På såväl nytillverkade som äldre såmaskiner saknas det idag bromsar. Såmaskiner
kommer sällan upp i vikter som överstiger traktorns bruttovikt på grund av att en
del av vikten ligger på traktorns drag (såmaskinen fungerar som en påhängsvagn).

Lastbilssläp

Då stora kvantiteter ska transporteras, är det vanligt att ombyggda lastbilssläp
används. Traktortåg kan komma upp i vikter på över 40 ton då lastbilssläp används.
Man kan se en klar tendens att ju längre söderut man befinner sig desto fler antal
ombyggda lastbilssläp används.

På lastbilssläp låter man ofta bromssystemet sitta kvar vid ombyggnad till traktor-
släp. Eftersom lastbilar vanligtvis använder tryckluft som bromskraftöverföring
och traktorer hydraulik (vanligast i Sverige) byts den pneumatiska bromscylindern
ut mot en hydraulisk variant. Självklart måste också rör och kopplingar bytas ut
(bromsningen sker i båda fallen på samma sätt, d.v.s. bromscylindern skapar ett
moment som får trumbromsens expander att sluta an bromsbackarna mot trumman).
Manövrering av bromsarna sker sedan med hjälp av hydrauluttagets manöverspak
eller en bromsventil.

Redogörelse för olika principlösningar

Bromsning av tyngre släpfordon kan inte göras med handkraft utan ett hjälpservo
behövs. Hjälpkraften kan fås mekaniskt, elektriskt, hydrauliskt eller pneumatiskt.
Nedan följer en kort redogörelse för huruvida de används idag och dess principer.
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Hydrauliska bromsar

Att använda hydraulik är idag det vanligaste sättet att ansätta bromsar på. Av de
traktorer, vagnar och redskap som har bromsar monterade är merparten
hydrauliskt styrda.

Hydrauliska bromsar används överlag i Europa, förutom i Tyskland där tryckluft
är vanligare.

”Hydrauliken bygger på följande grundläggande principer” (Malmström &
Wetterblad, 1996):

•  ”Vätskor kan som regel inte komprimeras”.

•  ”Trycket på vätskeytan fortplantas till vätskans alla delar, d.v.s. vätskor överför
tryck i alla riktningar”.

•  ”När vätskan arbetar mot olika ytor får man en kraftförstoring eller förminskning
samtidigt med kraftöverföringen”.

•  ”När vätskan passerar strypningar kan tryck och flöde ändras”.

Användningsprincipen kan illustreras med följande exempel på en domkrafts
arbete: Då kolven ($) på domkraften pressas nedåt med en kraft kommer trycket
i vätskan att öka. Lyftkolven (%) utsätts då för en kraft (tryck gånger area). Den
ursprungliga kraften förstoras men sträckan som kolven (%) lyfts har minskats i
förhållande till den ursprungliga kolven ($) sträcka, bild 6.

Bild 6. Hydraulikens funktion.

Hydraulvätska kan inte komprimeras nämnvärt (komprimeras ca 1 % / 140 bar,
vilket är ungefär samma som för stål). Det innebär att vätskan reagerar omedelbart
vid ansättning av bromspedalen. Trycket på hydraulvätskan i ett bromssystem bör
vara maximalt 150 bar.

Pneumatiska bromsar

De pneumatiska bromsarna kan delas upp i vakuum- och tryckluftsbromsar.
Vakuumbromsar på traktorer och släpfordon existerar generellt inte. En av
orsakerna är det merarbete som krävs för att skapa vakuum på dieselmotorer
jämfört med förgasarmotorer. Tryckluftsbromsar används på ett fåtal traktorer
i Sverige.
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Principen för pneumatiska system är stort sett densamma som för hydrauliska
system. ”Den stora skillnaden är att en luftpelare fjädrar ca 3000 gånger mer än
en oljepelare, i det för pneumatiken vanliga tryckområdet 0-7 bar” (Haag, 1998).
Dimensionering av ledningar och bromscylindrar skiljer då arbetstrycket är mindre
än i det hydrauliska systemet. Fördelar med tryckluftssystemet jämfört med det
hydrauliska systemet är bl.a. att ingen återledning behövs, miljövänlig, okänslig
för temperaturvariationer och obegränsad tillgång till luft.

Elektriska bromsar

Det mest konventionella sättet att ansätta bromsar på släpfordon, är hydrauliskt
eller pneumatiskt. Men bromsar kan också ansättas på elektrisk väg (Bjerninger
& Pettersson, 1953). De elektriska bromsarna bygger på trumbromsens mekanism
men istället för en bromsarm används ström för ansättning. Släpfordonet måste
alltså förses med kablar och kontakter från traktorn för att kunna nyttja denna
konstruktion. Elektroniska bromsar har haft störst genomslagskraft i USA där
de har används till lastbilssläp och i vissa fall även till traktorsläp. I Sverige före-
kommer bromsarna ytterst sällan och i de fallen är det främst på vissa trailers.
Generellt säljs inte några elektriska bromsar i Sverige. Anledningen är framför
allt den höga kostnaden.

Följande beskrivning visar hur en bromsning kan ske med elektriska bromsar, se
bild 7: En ringformad elektromagnet är monterad på bromsskölden. Som ankare
finns en ringformad skiva som är uppspänd med fjädrar på trumman och kan röra
sig mot magneten, d.v.s. i axialled relativt trumman. Bromsning sker då ström
släpps fram genom magneten. Magneten dras mot ankaret som därmed vill börja
rotera men hindras av den friktion som bildas mellan ankare och magnet. Magne-
tens rotationsvridning ansätter bromsens expander som i sin tur ansätter broms-
bandet. Som ovanstående beskrivning visar går det inte att använda en vanlig
mekanisk trumbroms om den ska ansättas med elektronik.

Bild 7. Elektrisk broms.
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Påskjutsbromsar

Påskjutsbromsar används mycket sällan på släp inom jordbruket och då endast
på lättare släp. Dessa är vanligtvis importerade, eftersom det knappt finns några
svenska återförsäljare. I Sverige har påskjutsbromsar alltså aldrig haft någon stor
genomslagskraft på jordbrukssläp. Anledningen till detta är det dåliga resultatet
som testerna på påskjutsbromsar i Sverige gav under första hälften av seklet
(Bjerninger & Pettersson, 1953). De kraftigaste påskjutsbromsarna är dimensio-
nerade för en släpvagnstotalvikt på ca 8 ton och det kan också ses som en trolig
förklaring till att bromsarna inte heller idag används speciellt ofta. Påskjuts-
bromsen har också en större risk för fällknivsverkan. Har släpvagnen mer än en
axel måste den också vara utrustad med nödbroms som ska kunna manövreras
från förarplatsen.

I Tyskland har påskjutsbromsar varit mycket vanligare än i Sverige på lantbrukets
släpfordon. Idag håller dock dessa bromsar på att försvinna även där. Avgörande
orsaker är framförallt det höga priset, men också den dåliga bromskomforten som
ges jämfört med andra system.

Påskjutsbromsen kan ansätta bromsarna mekaniskt eller hydrauliskt. Den
påskjutande kraft som släpet skapar mot traktorns drag vid en bromsning ger
hävarmseffekt på bromsarmen vid mekanisk ansättning, bild 8. Principen vid
hydraulisk ansättning är densamma.

Bild 8. Påskjutsbroms.

Påskjutsbromsens fördel är som sagt att tillkoppling av bromsledning inte behövs,
men också att bromsningen anpassar sig (inom vissa gränser) till lastens storlek.
Nackdelen är att bromssystemet inte är självständigt, utan beroende av att
traktorns bromsar fungerar tillfredsställande. Traktorn bromsar alltså något före
vagnen. Detta ger påkännande krafter på kopplingsdetaljer, vilket betyder en
något ryckig inbromsning, som dessutom kan skada lasten. Vid mycket tunga släp
kan den påskjutande kraften vara rent trafikfarlig, speciellt vid dåligt väglag då
släpet kan börja glida i sidled. Den erforderliga kraften som skapar inbromsning
ska därför vara mindre vid dåligt väglag, men inte så liten att släpet bromsas av de
stötar som uppkommer mellan traktor och släp.
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Bromsar

Vid val av bromsar finns det i princip två system att välja på, trumbromsar eller
skivbromsar. Båda typerna har för- och nackdelar som är betydelsefulla för
bromsvalet. Valet av bromsar för eftermontering på släpvagn beror på många
faktorer. Ska släpfordonet köras på lerig åker eller torr landsväg? Vad är lättast
att montera? Kan bromsen monteras själv? I slutändan är oftast bromsvalet en
rent ekonomisk fråga, d.v.s. vad man är beredd att betala för att få ett par effek-
tiva bromsar eftermonterade på släpfordonet.

Ska bromsar eftermonteras på släpfordon måste man också välja mellan att
montera dit endast ett par bromsar på en befintlig axel, eller att byta hela axeln
eller axeltappen. Valet beror bl.a. på hur den befintliga axeln är uppbyggd. Finns
det utrymme för ett par bromsar? Är axeln tillräckligt dimensionerad? Många
frågor dyker upp och en del saknar enkla svar. En kompromiss får ofta göras för
att hitta en lösning.

Funktion

7UXPEURPV��Trumbromsar består av trummor som är placerade i fälgen.
Trumman roterar runt två bromsbackar och sitter fast med fordonets chassi via
navet. Vid bromsning pressar en expander eller hjulcylinder ut bromsbackarna
mot trumman och friktionen mellan backarna och trumman ger bromsverkan.
Backarna dras sedan tillbaka till viloläge av returfjädrar, bild 9. För släpfordon
används uteslutande en expander som ansättningsmekanism.

Bild 9. Trumbroms.

Kraften som expandern ger på bromsbacken beror på hur bromsarmen är inställd.
Den kan ändras vanligtvis på tre sätt:

•  Den utanpåliggande bromscylinderns fästpunkt sänks (finns vanligtvis ett
antal förborrade hål som kan användas vid justering av bromsarna) och
därmed skapas ett mindre moment på expandern, bild 9.

•  Bromscylinderns längd till bromsarmen ändras genom att antingen vinkla
bromscylindern i förhållande till bromsarmens fästpunkt eller att byta ut
tryckstången till en längre eller kortare variant, bild 10.

•  Bromsarmen är självinställande.
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Bromsbackarna delas upp i primär- och sekundärbackar respektive mot- eller
medställda bromsbackar beroende på hur de sitter. Om man följer bromstrummans
rotationsriktning sitter primärbacken efter expandern medan sekundärbacken sitter
före. Primärbackens upphängning mot bromstrummans rotation ger som tidigare
sagts en självförstärkande effekt, bild 5. Den friktionskraft mot bromstrumman
som primärbacken ger, kan tillsammans med det vridmoment vid ankarbulten ge
tillägg i krafter som gör primärbackens kraft dubbelt så stor som sekundärbackens
kraft. Det finns tre olika typer av bromskonstruktioner som ger självförstärkning:
Simplexbromsar, duplexbromsar och duo-servobromsar.

Bild 10. Justering av bromscylinderns kraft.

Simplexbromsar har en primär- och en sekundärback. Det spelar alltså ingen roll
vilken rotationsriktning hjulet har. Bromsarna har alltid en back som är själv-
förstärkande. Denna typ av bromsar är vanligast för släpfordonsbromsar.

Duplexbromsar använder två enkelverkande hjulcylindrar. När hjulen roterar
framåt fungerar båda bromsbackarna som primärbackar och vid backning som
sekundärbackar. Bromsverkan är alltså mycket dålig vid backning. Denna typ av
broms är inte lämplig som släpfordonsbroms eftersom det saknas möjligheter för
att få en säker parkeringsbroms.

Duo-servobromsar ger självförstärkning även på sekundärbacken. Detta sker med
hjälp av flytande upphängning, d.v.s. bromsbackarna sitter inte fast i stödplan
eller ankarbultar. Hjulcylinderns ansättningskraft verkar på båda bromsbackarna.
Primärbackens friktionskraft överförs även till sekundärbacken.

6NLYEURPV� Skivbromsar delas upp i öppna och slutna typer. Den öppna typen
(som används på släpfordon) har en eller flera skivor som sitter fast vid hjulnavet
eller på något annat roterande ställe på hjulaxeln, bild 11. Skivan/skivorna roterar
runt ett uttag i bromsoket där hjulcylindrar, bromskolvar och bromsbelägg finns.
Vid en bromsning pressar kolvarna i riktning mot bromsskivan. Mellan kolvarna
och skivan ligger bromsbelägg på båda sidor som pressar mot bromsskivan.
Friktion och bromsverkan uppstår. Kolvarna och bromsbeläggen dras till viloläge
av återfjädringen hos kolvtätningen (ingen returfjäder behövs).
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Bild 11. Skivbroms av öppen typ.

Den slutna typen används ofta till traktorer och kan delas in i torra och våta
bromsar. Den torra bromsen har två bromsskivor med bromsbelägg på båda sidor.
Mellan skivorna ligger två tryckplattor som har stålkulor mellan sig och skiljer
tryckplattorna åt. Vid bromsning kommer plattorna att vrida sig i förhållande till
varann. Stålkulorna trycker då mot plattorna som förmedlar trycket vidare till
bromsskivorna. Kulorna förs efter bromsning tillbaka till friläge med hjälp av
fjädrar. Den våta bromsen manövreras hydrauliskt och består av en eller flera
skivor med bromsbelägg. Vid bromsning trycks skivorna fast mellan stålskivor.
De våta bromsarna kallas också lamellbromsar.

Skivbromsar saknar självförstärkande bromsverkan och ansätts helt av manöver-
systemet. Bromsverkan blir då proportionell mot bromspedalskraften vilket är bra
för bromskänslan. Bromsbeläggets area är däremot mindre än hos trumbromsen
och kräver större ansättningskraft.

Montering

Den enklaste typen av axel att eftermontera bromsar på, är den raka, stela axeln.
Den har oftast ingen utrymmeskrävande konstruktion som t.ex. en fjädrad- eller i
viss mån en ofjädrad boogieaxel har. På raka stela axlar går det oftast att svetsa dit
bromssköld och bromsarms- eller bromsoksfäste, bild 12. Går inte det, så måste
man byta hela axeln eller axeltappen. På boggiaxlar krävs ofta ett byte av axeltapp
eller hela axeln för att kunna göra en eftermontering av bromsar på grund av att
det inte går att fästa bromsarms- eller bromsoksfäste någonstans. Axeltappar
svetsas vanligtvis på plats, bild 13-15. I de fallen där ena hjulparet i boggilådan
har styrning är det enklare att montera bromsar på det ostyrda hjulparet

Montering av trum- eller skivbromsar går i stort sett till på samma sätt. Trumbrom-
sen innehåller dock fler detaljer som kan göra monteringen något svårare, såsom
returfjädrar, justeringsanordning och handbromsarm om sådan finns. En sak man
bör tänka på är att trumbromsen kräver mer utrymme, då den utanpåliggande broms-
cylindern med tillhörande tryckstång och bromsarm ska få plats. Om det är trångt
om utrymme på vagnens underrede kan man montera endast en bromscylinder som
sitter mitt i vagnen istället för två bromscylindrar på varsin sida om axeln (en för
varje broms). Bromscylindern behöver förstås dimensioneras för att klara av att
ansätta två bromsar. Ett annat krav som måste sättas på bromscylindern i samband
med dimensioneringen är att den oljevolym som krävs för att ansätta bromsarna
inte är för stor, d.v.s. storleken på bromskolven ska vara anpassad för systemet.
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Bild 12. Rak bromsad axel med trumbroms.

Bild 13. Bromsad boggiaxel med trumbroms.
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Bild 14. Obromsad boggiaxel.

Bild 15. Fastsvetsning av axeltapp med trumbroms på boggiaxel.
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Ett annat problem som i sällsynta fall kan uppstå är att skiv- eller trumbromsen
inte får plats i fälgen. Det kan ske då navflänsen sitter för nära fälgens mittlinje
samtidigt som avståndet mellan släpfordonets chassi och hjul är för litet. I de
fallen är ett fälgbyte att rekommendera, bild 16.

Bild 16. Navflänsens placering på fälgen.

Vid montering av bromsar på befintlig axel bör en kontroll av lämplig bromsarms-
eller bromsoksfästpunkt göras. Ovanstående delar måste alltså kunnas svetsas fast.

Fästet för bromsarmen ska placeras rätt, med avseende på att bromsarmen och den
utanpåliggande cylindern kräver fri rörlighet. Innan bromstrumman eller skiv-
bromsens mellandel monteras bör navets baksida svarvas så att det passar, navets
baksida har ofta en relativt grov yta, bild 17. Görs inte detta blir passformen dålig
och ger på sikt snedbelastade bromsar. När navpaketet på trum- eller skivbromsen
har monterats på axeltappen, bör en kontroll göras så att det är fastskruvat på rätt
sätt och med rätt moment. Det bör göras efter tillverkarens specifika anvisningar.
Valet av lagerfett kan också variera beroende på  tillverkare.

När fäste för bromsoket ska svetsas är det mycket viktigt att skivan sitter mitt i
oket samt parallellt med bromsklossarna annars kommer bromsklossarna att dra
snett, bild 17. Efter att montering av skivbroms gjorts ska en kontroll göras för att
försäkra sig om att all luft är borta ur systemet.

Har släpvagnen fler än en axel bör bromsarna placeras på den främre axeln (om
tillräcklig bromskraft uppnås med enbart en axel). På så sätt minskas risken för
kast på vagnen om bromsarna skulle låsa sig. Montering av bromsar bör ske av
personer som yrkesmässigt eller på något annat sätt har kunskap inom området.
Efter en montering bör också en besiktning ske. Detta är dock inget krav.
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Bild 17. Montering av skivbroms.

Underhåll

För att bromsar ska fungera optimalt är det viktigt att de går att justera. Den olje-
volym som går åt för att ansätta bromsarna ska som tidigare sagts vara minimal
(är bromsarna slitna går det åt en större oljemängd för att ansätta bromsarna),
annars kan ansättningstiden bli för lång och ge en ökad risk för fällknivsverkan
mellan traktor och släp. Följden blir också att slitaget på traktorns bromsar ökar.
Ansättningstiden beror också av hur väl systemet är luftat. Med för mycket luft
i systemet kan ansättningstiden öka dramatiskt.

7UXPEURPV��Justering av trumbromsar kan behövas göra om bromsarna tar
ojämnt. Det orsakar sneddragning som i längden ger en sämre bromsverkan.
Justeringen görs med en justerskruv som bör finnas på varje trumbroms. Ett
normalt avstånd mellan bromsback och bromstrumma ska ligga mellan 0,10 och
0,15 mm. Är avståndet för stort kan man som tidigare sagts justera in avståndet
med hjälp av att öka eller minska längden på tryckstången eller bromsarmen,
bild 10. För att bromsarna ska fungera tillfredsställande bör man också kontrollera
slitaget på bromsbeläggen med jämna mellanrum. Nitade bromsband bör i före-
byggande syfte bytas om nitskallarna ligger mindre än 1 mm under friktionsytan.
Limmade bromsbelägg bör bytas om det tunnaste stället är mindre än 1,5 mm.

6NLYEURPV��Byte och justering av bromsbelägg på skivbromsar är lättare att göra
än på trumbromsar på grund av den öppnare konstruktionen. Byte av broms-
klossar bör göras axelvis, d.v.s. höger och vänster sida byts samtidigt. Annars
kan bromsarna bli sneddragna och ge en ojämn bromsverkan. Bromsklossar bör
bytas om tjockleken är mindre än 2 mm. Avståndet mellan bromsklots och skiva
ska vara ca 0,1 mm.
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Ekonomi

Kostnaden för att eftermontera bromsar på släpfordon varierar stort beroende på
vilket alternativ man väljer. Det man ska ha i åtanke är att trumbromsen har en
utanpåliggande cylinder. Nedan följer ett kostnadsexempel där trumbromsens
ansätts med en utanpåliggande cylinder. En bromscylinder av lämplig dimension,
tryckstång och bromsarm bör alltså också läggas till i trumbromsens pris för att
få en relevant jämförelse. I skivbromsen ingår  bromscylindern som en del i kon-
struktionen. Priset för en tryckstång och bromsarm är förhållandevis lågt jämfört
med vad bromsarna kostar och kommer därför inte att påverka slutkostnaden
särskilt mycket, varför den i detta fall är försumbar.

I nedanstående kostnadsexempel jämförs två olika belastningsfall. Maximal
belastning är beräknad på vad en axel är dimensionerad för. Axlarna är raka och
stela. Priser på bromsar är hämtade från %URVRQ i Vårgårda, maj år 2000. Broms
och axeltappspriser är styckepriser. Priset för bromscylinder är hämtat från
2OVVRQV�L�(OO|V i Ellös, maj år 2000. Bromscylindern i detta fall har en fjäder
monterad. Det går även att inhandla bromscylindrar utan fjädrar. Man kan då i
viss mån anpassa kraften beroende på fjäderval. Den tryckkraft som nedanstående
bromscylinder förmedlar till bromsbackarna (yttre utväxling) kan till viss del
varieras (se avsnittet IXQNWLRQ�under rubriken EURPVDU). För att montera en rätt
anpassad bromscylinder bör man rådfråga bromstillverkaren.

Tabell 1. Broms- och axeldata.

%HODVWQLQJVIDOO�� %HODVWQLQJVIDOO��

Axeldiameter 90 mm Axeldiameter 80 mm

Max belastning 10500 kg Max belastning 8000 kg

Bromsstorlek1 420×150 mm Bromsstorlek1 400×120 mm

Antal bult 10 Antal bult 8

Centrumhål 280 Centrumhål 220

Bultdiameter M22×2 Bultdiameter M22×2

1  Trumbroms

Tabell 2. Pris på trumbroms.

7UXPEURPV %HODVWQLQJVIDOO�� %HODVWQLQJVIDOO��

Broms 4865 kr 4610 kr

Axeltapp 9523 kr 7600 kr

Hel axel 19046 kr 15181 kr
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Tabell 3. Pris på skivbroms.

6NLYEURPV %HODVWQLQJVIDOO�� %HODVWQLQJVIDOO��

Broms 5640 kr 5090 kr

Axeltapp 10522 kr 8269 kr

Hel axel 21043 kr 16512 kr

Tabell 4. Bromscylinderdata och –pris.

%URPVF\OLQGHU

Typ Tryckande med fjäder

Cylinderdiameter 35 mm

Kolvdiameter 25 mm

Slaglängd 90 mm

Kraft vid 150 bar Tryckkraft 735 kg

Pris 844 kr

Arbetskostnaden beror i stor del på om arbetet görs själv eller på verkstad. En
normal timkostnad för ett verkstadsbesök är ca 450 kr/tim. Monteringstid för två
bromsar är 4-5 timmar och tiden för att byta en hel axel är ungefär 8 timmar. Den
totala arbetskostnaden om man lämnar in vagnen på verkstad är 1800-2250 kr för
två bromsar och ca 3600 kr för att byta en hel axel. Ovanstående priser är unge-
färliga och varierar beroende på inköpsställe och verkstad.

Funktionsmiljö

Valet av bromsar bör till viss del väljas utifrån släpfordonets arbetsmiljö. Följande
skillnader mellan trum- och skivbroms bör beaktas vid en valsituation

Trumbromsens inkapsling ger ett bättre skydd mot smuts och väta. Trumbromsen
är också lättare att samordna för parkerings- och färdbroms eftersom man endast
behöver koppla en wire från bromsarmen till ett handhjul som låser bromsen.
Skivbromsens fördel är framför allt att bromsarna är självjusterande och har en
effektivare kylning, som ger bättre bromsverkan än trumbromsen vid lång och
kraftfull inbromsning. Byte av bromsklotsar är också lättare att göra på skiv-
bromsar än på trumbromsar. Som tidigare sagts är skivbromsen lättare att montera
än trumbromsen. För att samordna parkerings- och färdbroms när man använder
skivbroms, måste två ok vara monterade, ett hydrauliskt ok för färdbroms och ett
mekaniskt ok för parkeringsbroms.
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Val av bromsar

Nedanstående tabell är gjord utifrån viktningsmetoden och kan ses som en för-
enklad lathund för val av bromstyp. Att vikta kriterierna gör bromsvalet lättare,
men man ska ha i åtanke att viktningen beror på individuella värderingar. Vikt-
ning är gjord utifrån en fallande skala där 5 är viktigast och 1 är minst viktigt.
Poängbedömning är liksom viktning gjord från en fallande ska där 5 är mycket
bra och 1 är dålig.

Tabell 5. Val av bromsar.

.ULWHULHU 9LNWQLQJ 7UXPEURPV 6NLYEURPV

Funktionssäkerhet 3 4 4

Monteringsvänlig 2 2 3

Underhållsvänlig 3 3 4

Ekonomi 5 3 3

Klarar smutsig arbetsmiljö 4 5 3

Möjlighet till parkeringsbroms 3 4 2

Σ 68 63

Det billigaste alternativet är (om det går) att montera bromsar på den befintliga
axeln. Dimensioneringen av axlar är ofta väl tilltagen enligt tillverkarna och ska
klara den ökade påfrestningen utan problem. Vid misstanke om för klen axel bör
man rådfråga axeltillverkare.

Prismässigt ligger trum- och skivbromsar väldigt nära varann och valet av trum-
eller skivbroms beror mycket på användningsområde. En dyngspridare eller andra
släpfordon som utsätts för leriga miljöer bör ha trumbromsar monterade. Skiv-
bromsars öppna konstruktion försämrar bromsverkan då jord och lera fastnar på
skivorna.

Val av bromsanordning

Vid eftermontering av bromsar på släpfordon behöver hänsyn tas till traktorns
egna bromsanordning och förutsättningar. Har den bromsventil monterad? Vilket
bromssystem finns och hur kan manövrering av bromsarna ske? Bromsanordningen
kan delas upp i bromsar, kraftöverföring och manöverorgan. För att lättare förstå
lösningsförslagen följer nedan en kort beskrivning av bromssystemets delar på en
traktor med hydrauliska bromsar.
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Följande komponenter ingår i traktorns hydraulsystem:

Tank: Lagrar hydraulvätskan

Pump: Bygger upp flöde och tryck

Ventiler: Reglerar flöde, tryck och riktning

Cylinder: Utför arbetet

Ledningar: Transporterar olja mellan komponenterna

Filter: Rensar hydraulsystemet från föroreningar

Oljekylare: Kyler hydraulvätskan

Pump: På moderna traktorer finns det ofta två pumpar som driver hydraulvätskan
i två separata system. En pump för lågtryckskretsen och en för högtryckskretsen.
Lågtryckskretsen kan driva växellådssmörjning, vagnbromsventil, differential-
spärr m.m. Högtryckskretsen manövrerar styrning, arbetshydraulik och yttre
hydraulik (bl.a. tippning av släp).

Ventiler: Används för i huvudsak tre ändamål, tryckreglering, riktningsreglering
och volymstyrning.

Hydraulcylinder: Det finns i princip tre varianter, enkelverkande, dubbelverkande
eller teleskopcylindrar. Den enkelverkande ger kraft i en riktning och dras tillbaka
vanligtvis med en fjäder ( denna variant används som bromscylinder på släp-
fordon). Dubbelverkande har två anslutningar på varsin sida om kolven och kan
alltså ge kraft i båda riktningarna. Teleskopcylindrar används då det är begränsat
utrymme, t.ex. som tippkolvar på släpvagnar.

Ledningar: Slangar är uppbyggda av flätad ståltråd med gummiöverdrag.
Beroende på vilket arbetstryck de är gjorda för kan antalet stållager varieras.
Slangar och rör ska vara skyddade mot kraftiga böjningar vridningar och heta
ytor.

Filter: Komponenterna i systemet skyddas mot smuts med hjälp av ett filter som
brukar placeras antingen på returledningen eller på sugledningen till pumpen. Blir
filtret igensatt släpps orenad olja förbi med hjälp av en överströmningsventil som
sitter i filtret. Är oljan trögflytande som vid vintertid öppnas ventilen även då.

I följande lösningsförslag av bromsanordning på släpfordon, har tre olika
bromsanordningslösningar behandlats:

•  Traktorn använder ett enkelverkande hydrauluttag för kraftöverföring

•  Traktorn använder bromsventil med tillhörande bromsuttag för kraftöverföring

•  Traktorn eftermonteras med ett tryckluftsystem som används för kraftöverföring

 Prisuppgifter som är inhämtade varierar naturligtvis från leverantör till leverantör.
Som alltid inom tillverkningsindustrin finns det piratdelar till ett betydligt lägre
pris. Produktens kvalitet är då ofta okänd.
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Traktorn använder ett enkelverkande hydrauluttag för kraftöverföring

 Många släpfordon som har bromsar dras av äldre traktorer som inte har något
bromsuttag monterat. På dessa kopplas ofta bromsarna in (om de överhuvudtaget
kopplas in) genom ordinarie hydrauluttag och används som reserv i fall traktorns
egna bromsar inte orkar bromsa hela ekipaget. Detta ger en svårreglerad inbroms-
ning på grund av det höga tryck (170-210 bar) som hydrauluttaget har. Broms-
ningen av släpfordonet blir antingen av eller på och kan då låsa bromsarna direkt.
Observera att inkoppling till tipputtaget endast kan göras då trumbromsar används
på grund av att skivbromsar normalt är dimensionerad för ett maximalt tryck på
150 bar. Har bromsarna dessutom stått stilla en längre tid kan resultatet av en
kraftig inbromsning innebära att bromsbackarna inte återgår till utgångsläget efter
bromsning. Anledningen till detta kan beror av flera saker. Bromsarna kan vara
igensatta av smuts och korrosion, som gör att returfjädern inte orkar dra tillbaka
backarna efter bromsning, eller så är bromsbackarna så slitna att expandern
ansätter bromsarna vid sitt ändläge och fastnar sedan där vid tillbakagången på
grund av den kraftjämvikt som då uppstår mellan expandern och bromsbackarna,
bild 18. I extremfall kan expandern ”snurra runt” och sluta helt fungera.

 

Bild 18. Expandern fastnar på grund av slitna bromsbackar.

+\GUDXOXWWDJHWV�NUDIW|YHUI|ULQJ

Enkelverkande hydrauluttag är t.ex. avsett för att hydrauliskt föra vidare kraft till
tippning av släp. Uttaget är av enkelverkande typ. Det innebär att man kan ta ut
olja under tryck, men också släppa tillbaka oljan. Det finns även dubbelverkande
uttag som bygger på att två ledningar används, en uttagsutledning och en retur-
ledning. På äldre traktorer finns det bara ett hydrauluttag (som används till både
tippning av släp och övriga redskap) medan det på nyare modeller kan finnas
uppemot tre till fyra stycken uttag, bild 19. Varje uttag har sin manöverspak som
är placerad vid sidan om förarplatsen.

Har traktorn endast ett uttag måste en skiftning av kopplingar ske, från släptippens
koppling till släpvagnsbromsens koppling innan traktorn kan köras. Manövreringen
av släpvagnsbromsarna sker då som sagt med samma manöverspak som för tipp-
uttagets. På moderna traktorer som har flera hydrauluttag (som antingen är enkel-
eller dubbelverkande) kopplas släpfordonsbromsarna in i ett av dessa enkelverkande
hydrauluttag (de dubbelverkande hydrauluttagen kan kopplas om till ett enkel-
verkande uttag). Manövreringen av släpfordonsbromsarna sker sedan med respek-
tive manöverspak.
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Bild 19. Hydraul- och bromsuttag.

 I de fall man utgår från en lastbilsbakända behålls ofta hydrauliken för tippning.
På vagnen (lastbilsbakändan) sitter en slidventil som styr oljeflödet till tipp-
cylindern. Denna ventil ansluts till traktorns hydraulik. Ventilen sköts manuellt
och har vanligtvis tre lägen, oljeflöde ut och in, avstängt och flytläge. Den har
dessutom ett antal anslutningsmöjligheter. Bromsarna bör inte kopplas till denna
ventil på grund av säkerhetsskäl (det finns risk att omkoppling till bromssystem
glöms bort innan färd). Istället bör bromsarna kopplas direkt till traktorn.

0DQ|YUHULQJ�DY�EURPVDU

Manövreringen av släpfordonsbromsar som är inkopplade i tipputtaget sker som
sagt med en separat hydraulspak. Traktorn bromsas med foten och släpfordonet
med handen. Det krävs stor skicklighet av föraren för att få en mjuk inbromsning
av fordonsekipaget om man ska kombinera fot- och hydrauluttagsreglaget för
bromsning. Detta är i praktiken omöjligt med tanke på den svårreglerade släp-

�����������	 
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fordonsbromsen. Följden blir en låsning av släpfordonsbromsen. Det ger kraftiga
påkänningar i draget och innebär fara för både last och förare. I en paniksituation
blir det naturligtvis ännu svårare att reglera inbromsningen då släpfordonets
bromsar är känsliga och separata manöverdon används. Vid flera olyckstillbud har
förare i paniksituationer glömt bort att bromsa släpet då bromsarna var inkopplade
i hydrauluttaget. Placeringen av släpfordonets manöverspak kan också försämra
en bromsning i en paniksituation�eftersom manöverspakarna sitter relativt tätt och
man kan dra i fel spak.

)|UElWWULQJ�DY�EURPVDQRUGQLQJ

 För att använda tipputtaget som kraftkälla till bromsning av släpfordon är det
önskvärt att nedanstående punkter förbättras:

•  Använda endast ett manöverdon till ekipaget

•  Minska risken för hjullåsning (on/off-verkan)

 Traktorns bromsar är fotmanövrerade och därför är det naturligt att även släpets
bromsar ska kunna styras med samma pedal. Att använda ett manöverdon till både
traktor och släp är att föredra med avseende på både trafiksäkerhet och reglering
av bromsarna. Detta kräver att traktorn har en bromsventil monterad som kan styra
storleken på tryck och flöde till ekipagets bromsar, (se avsnitt WUDNWRUQ�DQYlQGHU
EURPVYHQWLO�PHG�WLOOK|UDQGH�EURPVXWWDJ�VRP NUDIW|YHUI|ULQJ). Problemet med
separata manöverdon har en stark koppling till bromsregleringens on/off-verkan.
Kan man sänka on/off-verkan kommer också manövreringen att bli något lättare.

Överföringen av kraft från manöverdonet till bromsbackar eller -skivor på traktor-
släpet måste vara anpassat så att hjulen inte låser sig vid en inbromsning. Kolvens
kraft och hastighet på släpvagnens bromsar är alltså avgörande för att få en mjuk
inbromsning.

 Den kraft kolven ger bestäms av oljetrycket och kolvens area som trycket verkar
mot. Kolvens hastighet bestäms av oljeflödet och arean (Malmström & Wetterblad,
1996).
 

 

 
 
 

 Känsligheten för hjullåsning hos släpfordonets bromsar minskas alltså om trycket
och flödet minskas. Ett normalt arbetstryck på bromsarna ligger mellan 10 och
100 bar, medan trycket från tipputtaget är 170-210 bar. En sänkning av hydraul-
trycket på ca 100 bar vore önskvärd, och skulle kunna gå till på följande sätt,
bild 20.

 En strypbackventil kopplas in och sänker flödet till önskad nivå. Strypningen kan
självklart justeras efter önskemål. Backventilen öppnas vid avlastning. För att
sänka hydraultrycket monteras en justerbar tryckreduceringsventil innan broms-
cylindern. Denna ventil har en returledning som är kopplad till traktorns retur-
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intag. När trycket blir för stort i ledningen mellan cylinder och tryckreducerings-
ventil går olja ut genom returledningen och vidare till traktorns hydraultank.

Bild 20. Ventilkoppling på släpfordon.

(NRQRPL

Ventilerna kan inköpas och monteras dels som separata delar eller som moduler
med ett ventilhus som bas. Den senare varianten är att föredra då montering går
snabbare och lättare och priset blir gynnsammare. Vid montering gängas venti-
lerna fast i ventilhuset och sedan kopplas bromsrör in. Ventilhuset har en mängd
olika monteringsmöjligheter och som vid all eftermontering av bromssystem bör
montering skötas av kunniga personer. Denna typ av eftermontering på släpfordon
kräver ingen ytterliggare montering av komponenter på traktorn, vilket är bra ur
ekonomisk synvinkel.

I de fall lastbilssläp används, byts den pneumatiska bromscylindern ut mot en
hydraulisk bromscylinder. Kopplingar och rör byts också ut för att passa för
hydraulik.

Nedanstående ventiler är anpassade för att byggas in i ett ventilhus. Priserna är
hämtade från Näsström System AB Skellefteå, april år 2000.

Tabell 6. Ventilpriser.

 $UWLNHO  3ULV

 Tryckreduceringsventil 10-105 bar  435 kr

 Strypbackventil  300 kr

 Ventilhus  569 kr

 ∑  1304 kr
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Traktorn använder bromsventil med tillhörande bromsuttag som
kraftöverföring

 Dagens moderna traktorer av större modeller har ofta bromsventil monterad som
standard, eller kan i andra fall erbjuda detta om så önskas. Även de mindre model-
lerna börjar också få bromsventiler som standard. Att ha bromsventil monterad
på traktorn är idag det bästa sättet att bromsa släpfordon på eftersom regleringen
av hydraulvätska sker med samma manöverdon som traktorns egna bromsar, d.v.s.
fotpedalen. Trots att funktionen erbjuder bra reglering och känsla så har efter-
monteringsmarknaden i Sverige varit mycket blygsam. Detta beror på broms-
ventilens höga pris. Många traktorägare resonerar att det inte är rimligt att kosta
på en äldre traktor en bromsventil utan fortsätter av ekonomiska skäl att använda
hydrauluttaget som kraftkälla.

 Enligt en undersökning ”Säkrare arbete med jordbrukstraktorer” (Synwoldt, 1999)
gjord av Arbetarskyddsstyrelsen 1999 inspekterades 1013 traktorer i Mellansverige.
Medelåldern på dessa var 16 år. Detta ger en förenklad bild av den Svenska traktor-
parken idag. En av de största traktortillverkarna, Valtra Valmet, började montera
in bromsventiler som standard för ca 10 år sedan, men då bara på de sexcylindriga
traktorerna. Idag ingår bromsventil som standard även på deras 6000-serie (4cyl
80-120 hk). Deras minsta traktorserie (M100, 60-90 hk) saknar bromsventil som
standard, men det finns som tillval. Av ovanstående kan man dra slutsatsen att
andelen traktorer som inte har bromsventil monterad på traktorn ändå är mycket
stor. Det är fortfarande ett relativt svalt intresse från traktorägare att eftermontera
en sådan.

)XQNWLRQ

 Traktorer som har bromsventiler monterade kan automatiskt anpassa bromskraften
till släpfordonet. Kopplingen mellan traktor och släp sker som tidigare sagts med
ett separat standardiserat bromsuttag, bild 19. Manövrering av släpvagnens broms-
system påverkas direkt av fotpedalen och ekipaget bromsas alltså med samma
manöverdon, vilket är att föredra ur säkerhetssynpunkt. Idag finns det bromsventi-
ler som kan styras av alla typer av system, hydrauliska, mekanisk/hydrauliska och
hydraul/pneumatiska bromsventiler.

 Nedanstående funktionsbeskrivning gäller för en hydraulisk bromsventil hämtad
ur Bosch sortiment (Hydraulisches Anhänger-Bremsventil, 1999). Beskrivningen
är uppdelad i fyra olika tillstånd: Ingen bromsning (bild 21), initialskedet vid
bromsning (bild 22), pågående bromsning (bild 23), maximal bromsning (bild 24).
Bromsventilen innehåller följande element:

Flödeskontrollventil (1): Kontrollerar flödet (Qp) och reglerar vätskeflödet för
släpfordonsbromsen.

Kontrollspole (2): Kontrollerar flödeskontrollventilen (1) och reglerar trycket till
släpfordonsbromsarna.

Backventil (3): Förhindrar olja från släpfordonets bromsport (B) att flöda tillbaka
till porten för övrig hydraulik (N).

Trycklindringselement (4): Begränsar bromstrycket på släpfordonet.

Styrande enhet (5): Manövrerar släpfordonets bromsar med traktorns bromsar.
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 Bromsventilen innehåller följande portar:

P = Ingångsport från hydraulpump

N = Utgångsport till övrig hydraulik

B = Utgångsport till släpfordonsbroms

R = Utgångsport till hydraultank

X = Ingångsport från traktorns egna bromsar

Bild 21. Ingen bromsning (Bosch).

%LOG���� Om ingen bromsning sker är X trycklöst. B-porten är öppen till R genom
kontrollspolen (2). Flödet Qp från P går genom flödeskontrollventilen (1). Flödet
Qp-Qx fortsätter ut genom port N. Ett litet flöde på ca 0,6 l/min passerar från port
P till R genom begränsaren (11), trotteln (9), kanal (10) och kontrollspolen (2).
Flödeskontrollventilen har i denna situation ingen reglerande funktion.

Bild 22. Initialskedet vid bromsning (Bosch).

%LOG�����Kolven (6) på styrande enheten (5) är tillbakatryckt från traktorns egna
bromsar. Kontrollspolen (2) har därför förflyttat sig till vänster. Detta gör att port
B och kanal (10) stängs av kontrollspolen (2). Ett konstant flöde Qk passerar från
P till B genom begränsaren (11), kanal (12) och backventilen (3). Återstående
flöde Qr passerar kontrollventilen (1) och sedan ut genom port N. Trycket i B
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byggs upp och ger en kraft på kontrollspolen (2) som verkar åt motsatt håll relativt
kolven (6).

Bild 23. Pågående bromsning (Bosch).

%LOG���� Släpfordonsbromsens hydraultryck är i jämvikt med traktorbromsens
hydraultryck. Port B är fortfarande skild från R och oljan i släpfordonsbromsen
är alltså innesluten. Kontrollspolen (2) är förflyttad till höger efter att trycket är
jämställt och öppnar kanal (10) till R. Precis som vid obromsat tillstånd (bild 21)
kommer flödet Qp från P och Qp- Qx flyter ut genom port N. Ett kontrollflöde Qx

passerar till R genom kontrollspolen (2).

Bild 24. Maximal bromsning (Bosch).

%LOG����� Flödeskontrollventilen (1) och kontrollspolen (2) har samma position
som vid pågående bromsning (bild 23). Även oljeflödet Qp och Qx har samma
riktning som vid pågående bromsning  (bild 23). När maximala tillåtna trycket på
släpfordonsbromsen (150 bar) har uppnåtts, förhindras en ytterligare ökning av
trycket genom att trycklindringselement (4) rör sig åt vänster. Fjädringen (8) är
hoppressad och anpassad efter släpfordonets maximala tryck. Om bromstrycket
till släpfordonet stiger ytterliggare kommer kontrollspolen (2) momentant att
öppna B till R och därmed undvika ökningar i släpvagnens bromstryck.
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0RQWHULQJ

En hydraulisk bromsventil åtskiljer traktorns och släpfordonets bromssystem. Det
går alltså ingen bromsolja ifrån traktorns bromssystem till släpfordonets broms-
system. Anslutning sker till traktorns ordinarie arbetshydraulik och till det hydraul-
iska färdbromssystemet. Traktorbromsarna har företräde över traktorns övriga
hydraulik. Bild 25 visar en principskiss över Valtra Valmets montering av broms-
ventil i traktorn (Valtra Valmet, 1991). Tryckförhållandet från traktorns bromspedal
till släpfordonets bromsar kan i vissa fall ställas in i två lägen, ett för tyngre släp
där förhållandet kan ligga på 1:11 och ett för normalsläp där förhållandet är 1:5.
Om bromsventilen är inställd för att bromsa tyngre släpfordon, kommer alltså
hydraultrycket att vara större vid samma pedalkraft relativt inställningen för
normaltunga släpfordon.
 

Bild 25. Bromsventilens montering i traktorn (Valtra Valmet).

1. Hydraulpump
2. Bromsventil
3. Olja till växellådans ventilblock
4. Returolja till tanken
5. Koppling till släpfordon
6. Pedaltryck till styrande enhet
 7. Bromspedalerna ska vara sammankopplade under körning

Monteringen är komplicerad och bör göras av personer med kunskaper inom
området. Det har hänt att traktorer har tappat styrförmågan då monteringen har
varit felaktigt gjord. Efter montering ska bromsvätskenivån kontrolleras och
bromsventilen luftas. Eftersom traktorns typregistrering ändras bör traktorn
besiktigas efter en eftermontering av bromsventiler och bromsventilen föras in
i registreringsbeviset.
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(NRQRPL

Det finns idag fortfarande väldigt få leverantörer av bromsventiler i Sverige. Det
höga priset på bromsventiler avskräcker som tidigare sagts traktorägare från att
eftermontera en bromsventil. Detta betyder att marknaden är väldigt liten. Det finns
dock pirattillverkade bromsventiler till ett betydligt lägre pris än hos de etablerade
tillverkarna. Prismässigt ligger de på ca halva priset mot originaltillverkaren, men
då är kvaliteten på produkten okänd.

Nedanstående priser är hämtade från Uppsala Slangservice i Uppsala maj år 2000.
De säljer tre olika modeller av bromsventiler, två hydrauliska och en mekanisk.
Skillnaden mellan de hydrauliska modellerna är att den ena använder bromsvätska
och den andra mineralolja som medium. Dimensionering av bromsventilerna är
tekniskt sett likvärdig. Inloppsflödet ligger mellan 20 l/min och 80 l/min. Maxi-
malt bromstryck till släpfordon är 125 bar.

Tabell 7. Bromsventilpris.

$UWLNHO 3ULV

Bromsventil, hydraulisk med bromsvätska 4994 kr

Bromsventil, hydraulisk med mineralolja 4994 kr

Bromsventil, mekanisk 5144 kr

Då monteringsarbetet är relativt komplicerat kommer också kostnaden att bli stor.
En ungefärlig kostnad för montering av bromsventil är 2000 kr men den varierar
naturligtvis med typen av traktor.

Traktorn eftermonteras med ett tryckluftsystem som används som
kraftöverföring

Att använda tryckluft för bromsning, är mycket vanligt på tyngre fordon som t.ex.
lastbilar. På traktorer däremot förekommer det väldigt sällan. Anledningen till att
tryckluft inte har haft någon stor genomslagskraft i Sverige beror delvis på att
tryckluftssystem är känsliga för kyla. Det kondensvatten som bildas i våttanken
kan frysa och därmed skada systemet. Görs det långa uppehåll mellan använd-
ningen av traktorn finns det risk för korrosion i bromscylindrarna. Kolvarna kan
också frysa fast, om de är dåligt smörjda. Man kan förenklat säga att av de få
traktorer med tryckluftsbromsar som används, finns merparten i södra delen av
landet.

När man ska eftermontera ett tryckluftssystem på en traktor tillkommer ett stort
antal delar som inte alltid är så lätt att placera t.ex. kompressor och tryckluftstank.
Risken finns att sikten försämras eller att eventuell lastarmontering försvåras.

)XQNWLRQ

Tryckluftsystemet delas in i matarsystem och manöversystem. Matarsystemet förser
bromssystemet med tryckluft och manöversystemet leder och reglerar tryckluften
till bromsarna. I matarsystemet ingår en kompressor, tryckregulator, frostskydds-
behållare, lufttorkare, backventiler, överströmningsventiler och luftbehållare m.m.
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Till manöversystemet behövs bl.a. ledningar, kopplingar, fot- eller handreglage,
ventiler och bromscylindrar. Då traktorer med hydrauliska bromsar ska efter-
monteras med ett tryckluftssystem används en hydraulisk/pneumatisk broms-
cylinder för att reglera tryckluften. Denna bromscylinder reglerar tryckluften
hydrauliskt och har till skillnad från tidigare avsnitt 7UDNWRUQ�DQYlQGHU�EURPV�
YHQWLO�PHG�WLOOK|UDQGH�EURPVXWWDJ�VRP�NUDIW|YHUI|ULQJ�ingen kontakt med
traktorns övriga hydraulsystem.

Kopplingarna mellan traktor och släpfordon kan se ut på olika sätt. Det finns
enkla ledningssystem och dubbla ledningssystem. Det enkla systemet har endast
en koppling som både ska fylla på luft i släpfordonets trycktank och kontrollera
bromsventilen på släpfordonet. Det systemet bör man inte använda på grund av
de risker det medför vid långvarig bromsning t.ex. vid långa nedförsbackar. An-
ledningen är att luften i släpfordonets trycktank kan ta slut eftersom tanken inte
fylls på med luft under bromsning. Enligt EU-direktiv 89/173/EEG (1989) ska
kopplingen mellan traktor och släpfordon vara av typen med dubbla ledningar.
Med dubbla ledningar har man en automatisk ledning som hela tiden håller tryck-
luftstanken på släpfordonet full och en ledning som manövrerar bromsventilen på
släpvagnen. För att inga kopplingsmisstag ska ske finns det standardiserade färg-
märkningar på respektive ledning. Den enkla ledningen markeras med svart. På de
dubbla ledningarna ska den automatiska ledningen vara röd och manöverledningen
vara gul. Ska traktorn dra t.ex. ombyggda lastbilssläp bör man använda Duo-Matic-
kopplingar istället för de separata kopplingarna. Duo-Matic-kopplingar är av typen
tvåledningssystem och sitter som standard på lastbilar. Den kan endast kopplas
på ett sätt och saknar därför färgbeteckning.

0DWDUV\VWHP� Matarsystemet fungerar förenklat på följande sätt. När motorn
startar börjar kompressorn som drivs av motorns transmission att ge komprimerad
luft till bromssystemet. Tryckregulatorn som är inkopplad mellan kompressorn
och våttanken, bestämmer kompressorns ur- och inkopplingstryck. Det betyder
att när trycket är tillräckligt högt så går tryckluften till kompressorns avlastnings-
kolvar. Dessa spärrar luftinloppet till kompressorn och på så sätt sänks lufttrycket.

På vintern kan kondensvattnet i tryckluftsbromsarna frysa. Detta kan förhindras
genom att koppla en  frostskyddsanordning till kompressorns inloppsrör. Då
passerar en del av den insugna luften en alkoholbehållare och blir svagt alkohol-
haltig vilket ger ett dugligt köldskydd.

Innan tryckluften kommer till våttanken passerar den en lufttorkare som frigör
tryckluften från fukt genom kondensering, filtrering och absorberande fuktupp-
tagning. Före tryckluftsbehållarna (om det finns fler än en) sitter tryckhållnings-
ventiler som har till uppgift att fylla på tryckluftsbehållarna efter en viss ordning.
I tryckluftsystemet förekommer också backventiler, säkerhetsventiler för högt
tryck och indikatorer för lågt lufttryck.

0DQ|YHUV\VWHP�  Efter att matarsystemet är uppladdat kan parkerings- och färd-
broms användas. När bromsning sker med fotpedalen trycker den hydrauliska
huvudcylindern vidare bromsvätska till en hydraulisk/pneumatisk bromsventil.
Bromsventilen reglerar sedan tryckluften ut till bromsventilen på släpvagnen och
bromsvätska till traktorns egna bromsar. Bromsventilen på släpvagnen reglerar
luftflödet från släpvagnens tryckluftstank som i sin tur ansätter bromsarna. En stor
fördel med tryckluftsbromsar är den automatiska katastrofbromsen. Om en tryck-
luftsledning skulle gå sönder eller på annat sätt få trycket att sänkas i systemet
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ansätts bromsarna automatiskt genom att fjädern (som tryckluften normalt trycker
tillbaka) löser ut. Denna typ av bromscylinder har automatiskt en parkeringsbroms
då matarluften stängs av slår fjädern ut som i tidigare fall.

0RQWHULQJ

Placeringen av kompressorn bör göras så att den hamnar i närheten av motorns
fläkt och kommer i kontakt med kylluftsströmmen. Den bör inte placeras lutande
för då får inte kompressorn någon bra smörjning. Tryckregulatorn ska placeras
under motorhuven så att den under vintertid inte blir nedisad och får försämrad
funktion. Placeringen bör göras så att tryckregulatorn blir något avskärmad från
värmestrålning från avgasröret. Ledningen från tryckregulatorn till trycklufttanken
ska luta nedåt så att eventuell vätska rinner ned i tanken och kan tömmas. Tryck-
luftstanken ska vara godkänd enligt gällande tryckkärlsnormer och för ledningar
ska sömlösa stålrör användas. Kopplingar mellan traktor och släpfordon ska
överensstämma med ISO 1728/1980. Nedanstående beskrivning visar hur Valtra
Valmets traktorer kan efterutrustas med tryckluftsystem (Valtra Valmet, 1999).
De erbjuder tryckluftsystem av både enkla och dubbla ledningar samt kan också
fås med Duo-Matic-koppling (Valtra Valmet, 1999).

Bild 26. Montering av tryckluftsystem med enkla eller dubbla ledningar (Valtra Valmet).

1. Kompressor 11. Matarledning, gul
2. Frostskyddsanordning 12. Filter
3. Tryckregulator 13. Bromsventil + bromsregulator
4. Tryckmätare 14. Trycktank
5. Trycktank 15. Lufttorkare
6. Lufttorkare 16. Bromscylinder
7. Bromsventil 17. Tryckindikator
8. Bromsventil 18. Tryckindikator
9. Automatisk ledning, röd 19. Automatisk ledning, röd
10. Enkel ledning, svart 20. Matarledning, gul
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Bild 27. Montering av tryckluftsystem med Duo-Matic-koppling (Valtra Valmet).

1.  Kompressor 9.  Duo-Matic-koppling
2.  Frostskyddsanordning 9a. Automatisk ledning
3.  Tryckregulator 9b. Matarledning
4.  Tryckmätare 13. Bromsventil + bromsregulator
5.  Trycktank 14. Trycktank
6.  Lufttorkare 15. Bromscylinder
7.  Bromsventil

(NRQRPL

Att eftermontera ett tryckluftssystem på en hydraulisk traktor är ett mycket stort
ingrepp där de höga kostnaderna sätter gränserna för vad som kan verka rimligt.
Därför förekommer väldigt få eftermonteringar av tryckluftsystem på traktorer.

Vid eftermontering av ett tryckluftsystem på traktor ligger kostnaden för en
monteringssats på ca 35000 kr. Till det tillkommer också monteringskostnader på
ca 5000 kr. Dessa priser är naturligtvis beroende på både leverantör och verkstad.
Totalkostnaden för en eftermontering är alltså väldigt hög.
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Flödesschema för kraftöverföring, manövrering och bromstyp
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Vilken bromseffekt har gamla och nya släp?
Nya traktorsläp som saluförs har som regel bromssystem monterat. De skall klara
en registreringsbesiktning av svensk Maskinprovning AB och skall då uppnå en
bromskraft på 30 % och är i de allra flesta fall byggda i enlighet med gällande
EU-direktiv.

En huvudfråga för detta projekt är hur man kan utrusta gamla släp så att de blir
lagliga. För att få en uppfattning om vilken bromseffekt man kan förvänta av
gamla släpfordon samt vilken inverkan på bromssträckor olika utrustningsalternativ
kan få, har JTI utfört en försöksserie i fem delar.

1. Montering eller komplettering av bromssystem på tre begagnade ekipage.

2. Provning av bromskapacitet på bromsdynamometer.

3. Fältprov där praktisk bromssträcka mäts.

4. Mätning av förlusttider i systemen.

5. Provning av fordonsdynamiska egenskaper i olika väglag med olika släp-
kombinationer och ansättningssystem.

Utrustning av tre släp

Tre olika släp iordningställdes på olika vis för att delta i försöken.

Gödselspridare

Det första släpet som utrustades var en gödselspridare avsedd för kletgödsel.
Spridaren saknade helt bromsar i sitt ursprungliga skick och är försedd med en
ofjädrad singelhjulsaxel. Tomvikten på spridaren är 3500 kg och lastvolymen är
8 m3. En förväntad totalvikt kan vara 10-11 ton. Släpet utrustades med en s.k.
påbyggnadssats som tillverkaren av gödselspridaren saluför, om tidigare kunder
vill efterutrusta sina spridare. Satsen består av skivbromsar som monteras i an-
slutning till hjulens nav. Monteringen bjöd inte på några stora svårigheter. Det
som bör påpekas är behovet av svarv, då navens baksida måste plansvarvas och
ges ett centrumläge, för att den distanshylsa som därpå skall skruvas fast, skall
komma centrerat och plant. Distanshylsans uppgift är att sidoförflytta broms-
skivan i förhållande till navet, vilket behövs då den relativt stora bromsskivan
och oket inte får plats i fälgen. Det är av stor vikt att okfästet placeras noggrant
så att beläggen träffar skivan helt parallellt och på rätt avstånd från skivans kant.
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Bild 28. HILL HS-8.

Bild 29. Monteringssats skivbromsar. Foto: Kim Gutekunst
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Bild 30. Monteringssats skivbromsar. Foto: Kim Gutekunst

Gödselspridaren lastades med en barlast upp till en totalvikt av 11 340 kg varav
2400 kg vilar på traktorns drag.

Lastbilsbakända

Det andra släpet som utrustades för försöken var en Scania lastbilsbakända med
boggiaxel, som tidigare iordningställts till traktorsläp. Vid den tidigare konverte-
ringen hade luftledningar och luftklockor tagits bort. På den främre axeln hade
luftklockorna ersatts med hydraulcylindrar. Släpet saknade således broms på
boggiaxeln.  Bromsarna var sparsamt använda under tidigare år då ägaren var rädd
för att de skulle fastna i ansatt läge. Manövrering hade skett via traktorns yttre
hydraulik. Släpet utrustades med bromscylindrar även på boggiaxeln. En genom-
gång skedde för att säkerställa rörligheten på alla leder. Bromsbelägg fick bytas
på några hjul. Kraftiga returfjädrar monterades, för att få ett snabbt och säkert
returslag på cylindrarna. Det som noga bör beaktas är den kraft som hydraul-
cylindern utvecklar i förhållande till den borttagna luftklockan. I det här fallet
visade det sig att redan vid ett hydraultryck på 90 bar utvecklades motsvarande
kraft. Det går lätt att spräcka bromstrummorna med för stor ansättningskraft. Här
måste man göra en tryck och areaberäkning. Det går även att ändra geometrin så
att man kompenserar för en högre kraft.

Släpet lastades med grus till en bruttovikt på 17 120 kg varav 1 920 kg vilar på
draget.
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Bild 31. Traktorsläp, tillverkad av en begagnad lastbil.

Bild 32. Bromsklocka ersatt av en hydraulcylinder och returfjäder.

Boggiaxlat traktorsläp

Det tredje släpet som provades var ett gammalt s.k. högtippande traktorsläp med
pendelboggi. En mycket vanlig typ av släp för transport av spannmål, utsäde och
konstgödsel. Släpet hade hydrauliskt manövrerade trumbromsar på det främre
hjulparet. Bromsutrustningen har suttit på kärran sedan den levererats, men inte
använts i någon större utsträckning. Kärran lastades till en totalvikt på 10 330 kg
varav 1550 kg vilar på draget.
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Bild 33. Boggiaxlat traktorsläp med pendelboggi.

Provning på bromsdynamometer

För att få ett helt individuellt prov av bromsarnas effektivitet provades ekipagen
på en bromsdynamometer vid AB G Persson Tunga Fordon i Uppsala, se bild 34.
Bromsprovaren används normalt till lastbilar med tryckluftsbromsar. Vid den
typen av prov kopplas en signalledning till manöverkretsen på lastbilen. Mät-
värdet på bromskraften registreras tillsammans med rådande manövertryck.
Bromsen belastas till ungefär 20-30 % av max manövertryck som är 8 bar. Att
man inte går högre beror på att man får hjullåsningar på provaren. En dator inter-
polerar sedan fram vilken bromskraft fordonet skulle ha vid maxtrycket 8 bar. Det
är fullt möjligt att göra direkta mätningar av maximal bromskraft, men då måste
fordonet vara fullt lastat till högsta bruttovikt och även eventuellt förspännas till
en ännu högre axelbelastning för att inte hjulen skall låsa innan max manövertryck
uppnåtts. Det är den senare metoden som användes på traktorsläpen då bromsarna
är hydrauliskt manövrerade och inget pneumatiskt manövertryck fanns att tillgå.
I tabell 8 redovisas mätvärden som framkom vid testet.

                   

Bild 34. Bromsprov vid AB G Persson Tunga Fordon i Uppsala.
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Tabell 8. Bromskraft på traktorsläp, mätt på bromsdynamometer.

rad  släp Hill Lastb kärra Velsa
1 totalvikt (kg) 10 000       18 000           10 000          
2 bruttovikt axlar (kg) 8 000         16 000           8 500            
3  hastighet (m/s) 11.10         11.10             11.10            
4 bromskraft VäFr (N) 11 000       22 000           10 000          
5 bromskraft HöFr (N) 11 000       15 000           10 000          
6 bromskraft VäBa (N) 13 500           
7 bromskraft HöBa (N) 14 500           
8 summa bromskraft (N) 22 000       65 000           20 000          

11 beräknad bromssträcka (m) 28.40         21.16             32.18            

vid fullt utv. retardation
14 retardationstid (sek) 4.04           2.73               4.72             
15 bromssträcka (m) 22.40         15.16             26.18            
16 retardation (m/s2) 2.75           4.06               2.35             
17 bromskraft (%) 28.03         41.41             23.99            

I följande stycke ges förklaring till hur värdena i tabell 8 har räknats fram.

a = acceleration ( m/s2)
V= hastighet (km/h)
v = hastighet (m/s)
F = kraft (N)
m = massa (kg)
t = tid (s)
s = sträcka (m)

Rad 1 och 2 anger släpets totalvikt resp. bruttoaxeltryck i kg.

Rad 3 anger hastigheten som beräkningen grundar sig på, i det här fallet 40 km/h
(11,1 m/s).

Rad 4-7 anger respektive hjuls uppmätta bromskraft F i (N).

Rad 8 är en summering av de uppmätta hjulens bromskraft.

Rad 11 beräknar en praktisk bromssträcka enl. 0,15V+(bromssträcka enl. rad15).
0,15V utgör ett tillägg för förlusttider, se sidan 11 och 70.

Rad 14 – 17 beräknar teoretiska förlopp vid fullt utvecklad retardation i hela
bromsförloppet.
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Rad 17 anger bromskraft i % av 1g (9,81 m/s2), d.v.s. fullt utvecklad retardation
dividerat med tyngdkraftsaccelerationen.

I beräkningarna har släpens bruttovikt över axlar respektive boggi används i
bromskraftsberäkningarna, enligt anvisning av Svensk Maskinprovning -99.
Detta betyder att tyngdöverföringen till draget räknas in i traktorns bruttovikt.

Resultat

Gödselspridaren med skivbromsar kom upp i en bromskraft av 28 % vilket är
något för lågt. Förklaringen till detta är troligen den höga yttre utväxling som blir
resultatet av de relativt stora däcken av dimensionen 600/55-26,5.

Lastbilsbakändan ger en bromskraft på 41 % vilket är klart över Svensk Maskin-
provning AB:s krav på 30 % som de kräver av trafikregistrerade traktorsläp, men
det fattas dock en bit till traktorns 45 %. Teoretiskt skall lastbilsbakändan kunna
komma upp till 45 % bromsverkan, vilket skulle ha varit kravet om den hade varit
besiktad som lastbil. Med nya bromsbelägg och trummor på alla hjul är det troligt
att det värdet hade kunnat uppnås.

Boggikärran med pendelboggi och trumbromsar på främre hjulen gav en broms-
kraft på 24 % vilket är för lågt. Här är det helt klart att bromsar hade behövts på
alla fyra hjulen om tillräcklig bromskraft skulle kunna uppnås.

Mätning av teknisk bromssträcka

Den tekniska bromssträckan kan beskrivas som den vägsträcka ett ekipage för-
flyttar sig från det att bromsmanöverorganet lämnar sitt viloläge tills ekipaget
står helt stilla. Vid den studie som har utförts inom detta projekt har videoband-
spelare och tre små kameror monterats i traktorhytten. Med dessa kameror har
dels bromspedal och hydraulspak filmats, dels en yttre kamera spelat in positionen
på en mätskala som placerats efter vägbanan. Dessutom har en kamera filmat en
fritt hängande pendel i traktorhytten. En lampa som är kopplad till bromsljuset är
även monterad i en av kamerornas blickfält. De tre kamerorna synkroniserades
till samma TV-skärm tillsammans med en gemensam tidsangivelse, bild 35 och
36. Filmupplösningen var 25 bilder per sekund, d.v.s. mellan varje bild förflöt
0,04 sekunder. Vid hastigheten 11,1 m/s betyder det att traktorn hinner flytta sig
0,45 m på 0,04 sek. Bromsträckan kan därför anges med noggrannheten �0,5 m.
Vid bromsproven har en Valmet 6600 används som dragtraktor. Traktorn är ut-
rustad med bromsventil. Däcksdimension på bakhjulen är 18,4 R38 och 14,9 R28
på framhjulen. Traktorns vikt inklusive belastningsvikter och vätska i framhjul
är 5500 kg. Maximal totalvikt på traktorn är 11 000 kg. Maximalt axeltryck är
3300 kg på framaxel respektive 8000 kg på bakaxeln. Det maximala axeltrycket
begränsas dock i första hand av bakdäcken som klarar 3 000 kg/st.
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Bild 35. Traktor och släp vid prov av teknisk bromssträcka.

Bild 36. Resultatet av videofilmerna presenteras på en bildskärm. Tre olika kamerors
filmupptagning läggs ihop på samma bild. Kamera 1 visar hela tiden bromspedal och en
lampa kopplad till bromsljuskontakten. Kamera 2 visar en hängande pendel. Kamera 3
visar var någonstans längs en 40 m lång mätlinjal som traktorn befinner sig. En gemen-
sam tidsangivelse synkroniserar bilderna.

Resultatet av mätningarna redovisas i bild 37-41.

Bromsproven utfördes i ett antal olika kombinationer med tre upprepningar av
varje körning. En lång asfaltsträcka var provbana. Vid provtillfällena var väg-
banan torr. Det visade sig att det krävdes en mycket lång ansatssträcka för att
accelerera upp ekipaget till traktorns maxhastighet. Hastigheten på traktorn
kalibrerades mot en mobil GPS-utrustning.
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Följande provserie utfördes

 1) Gödselspridare med skivbroms, bromsad via bromsventil.

 2) Gödselspridare med skivbroms, bromsad via yttre hydrauluttag.
 3) Lastbilskärra med trumbroms, bromsad via bromsventil.
 4) Lastbilskärra med trumbroms, bromsad via yttre hydraulik.

 5) Velsa traktorsläp, bromsad via bromsventil.
 6) Velsa traktorsläp, bromsad via yttre hydraulik.
 7) Enbart traktor, inget släp normal tjänstevikt.
 8) Enbart traktor, inget släp, lastad med vikt på hydraularmarna 1500 kg.

 9) Lastbilskärra utan broms, enbart traktorn bromsad.
 10) Lastbilskärra med trumbromsar, bromsad via yttre hydraulik enbart släpet

bromsas, traktorn bromsas ej.
 11) Lastbilskärra med trumbromsar, bromsad via yttre hydraulik enbart släpet

bromsas, traktorn bromsas ej. Endast främre axel på släpet bromsas.
 12) Lastbilskärra med trumbroms, bromsad via bromsventil, endast främre axel

på släpet bromsas.
 13) Lastbilskärra med trumbroms, bromsad via bromsventil, så korta slag som

möjligt.
 14) Lastbilskärra med trumbroms, bromsad via bromsventil, så väl justerade

bromsar som möjligt, tomgång på traktor höjd till 1200 rpm.

Resultat

Här följer några diagram som åskådliggör skillnaderna på olika bromssystem.
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Bild 37. Mätning av praktisk bromssträcka från 40km/h. Betydelse av bromsar på ett släp
med totalvikt 17 000 kg.
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Diagrammet enligt bild 37 talar ett tydligt språk, skillnaden i bromssträcka mellan
bromsat och icke bromsat släp är 80 % för den aktuella fordonskombinationen.
I det här fallet kopplades en kärra med totalvikt 17 ton efter traktorn. Det skall
dock betänkas att traktorn har bra bromsar och bromssträckan kunde ha blivit
ändå längre om traktorn varit sämre utrustad. Med fungerande bromsar på kärran
blev bromssträckan 15 m vilket gott och väl är under kravgränsen 19,8 m. Det är
dock så att traktorn får ta upp väldigt mycket av bromsenergin, vilket diskuteras
närmare på sidan 70.

Bild 38. Prov av praktisk bromssträcka från 40 km/h med olika släp.

Bild 38 visar den genomsnittliga bromssträckan för de olika släpen. Vid dessa
prov har bromsventil används. Samtliga klarade kravgränsen 19,8 m. I de flesta
fall låstes hjulen på traktorn i slutet av inbromsningen. Vid bromsning med
gödselspridaren med skivbromsar klarade emellertid inte traktorn att låsa hjulen,
detta beror troligtvis på att det släpet förde över mer vikt till draget än de andra
släpen. Om släpens broms ej används klarade inte traktorn heller att låsa hjulen.
Vid de tillfällena får man troligen en ökande dynamisk viktöverföring till traktorn
som medför ökat axeltryck.
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Bild 39. Prov av skillnad på bromssträcka beroende på om släpet bromsas via
bromsventil eller via tipputtag.

En intressant fråga är om det finns någon skillnad i bromssträcka om man
använder bromsventil eller yttre hydrauluttag. Hydrauluttaget kan ge något mer
hydraulflöde än vad bromsventilen ger, vilket ger kortare förlusttid. Det visar sig
även att bromssträckan blir kortare när man använder hydrauluttaget och bromsar
med ”handen”, bild 39. Bromssträckan blev två m kortare. Det skall dock tilläggas
att det var svårt att lyckas med en sådan inbromsning. Det hände några gånger att
föraren slant på spaken med förlängd bromssträcka som resultat. Dessa broms-
sträckor är dock ej medräknade i jämförelsen.
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Bild 40. Prov av bromssträcka med förhöjt tomgångsvarvtal på dragtraktorn (Valmet
6600) samt med normalt tomgångsvarvtal. En lastbilskärra med trumbromsar var kopplat
till traktorn.

Kapaciteten på oljeflödet från traktorns hydraulpump har inverkan på broms-
förmågan på släpet. Det måste givetvis finnas både tryck och flöde i tillräckliga
nivåer. Det är rimligt att tänka sig att ett förhöjt tomgångsvarvtal kan förkorta
bromssträckan. Bild 40 visar ett försök där jämförande prov gjordes mellan
750 rpm och 1200 rpm i tomgångsvarvtal. Skillnaden blev 1 m i förkortad
bromssträcka för 1200 rpm tomgångsvarvtal.
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Bild 41. Bromsprov med lastbilskärra. Enbart kärran bromsas utan hjälp av traktorn med
en alternativt båda axlarna bromsade.

Det är mycket vanligt förekommande att släp utrustas med bromsar på enbart
en hjulaxel om släpet har dubbla axlar. Det är dock mycket svårt att uppnå den
bromskraft som föreskrivs under sådana förhållanden. Det krävs att i stort sett
hela bruttovikten vilar över just den bromsade axeln för att det skall fungera i
praktiken. Problem uppstår lätt med hjullåsningar på de bromsade hjulen. För
att få en bild av vad en eller två axlar betyder i praktiken provades ekipaget
med bromsar på första axeln alternativt med bromsar på båda axlarna. Traktorn
bromsades ej i de här proven utan fick bromsas upp av släpet, bild 41. Broms-
sträckan kortades 11 m när boggiaxeln kopplades in.

Det är uppenbart att den vid studierna använda traktorn har väldigt bra bromsar
(se bild 37), den klarar kraven med god marginal. Det betyder även att vid maxi-
mal inbromsning av ekipagen får traktorn ta upp väldigt mycket av rörelseenergin,
framförallt i början av bromsförloppet. Se vidare nästa kapitel.

Det som kan förvåna i resultaten är att ett släp som enligt bromsdynamometern
har lägre bromskraft kan ha lika kort bromssträcka som det släp som uppvisade
bäst bromskraft på bromsdynamometern. (jämför tabell 8 med bild 38). För-
klaringen är att om bromskraften uppträder snabbt så kan den nyttjas under större
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del av bromsförloppet och då kompenserar det den lägre nivån på bromskraften.
För att åskådliggöra detta fenomen gjordes även ett försök där bromsarna på
boggiaxeln kopplades ur vid en serie maxinbromsningar med traktor och lastbils-
släp, här bromsades även traktorn till skillnad mot föregående prov. Resultatet
blev att bromssträckan blev lika kort, och vid något prov t.o.m. kortare än med
båda axlarna inkopplade, se bild 42. Förklaringen till detta något ologiska upp-
trädande är som sades ovan att om bromseffekten uppträder snabbt så kompen-
serar det en lägre nivå på bromskraft. Att bromskraften uppträder snabbare i
denna studie beror på att två st. slavcylindrar kopplas ur och endast hälften av
oljemängden krävs för ansättning. Se även nästa kapitel.

Bild 42. Diagram som visar jämförelsen mellan kort förlusttid och låg bromskraft i
förhållande till motsatsen lång förlusttid och hög bromskraft.

Förlusttider i bromssystem

En mycket betydelsefull faktor för bromsars effektivitet är hur lång tid det tar från
manöverutslag till full bromsansättning, den så kallade förlusttiden.

Förlusttid definieras som ansättningstid +svälltid. Ansättningstid är den tid som
åtgår från att manöverorganet lämnar sitt viloläge och kraft ansätts tills att 10 %
av slutliga bromstrycksvärdet uppnås. Svälltid är den tid som åtgår då broms-
trycket höjs från 10 % till 75 % av maxtrycket, bild 43. Den faktor som framför
allt påverkar förlusttiden i ett hydrauliskt bromssystem är hur mycket olja som
måste transporteras från pump till slavcylinder, alltså hur stort deplacement ut-
förande cylindrar har. Ett släp med många bromscylindrar kan behöva rätt stor
oljemängd för att ansätta bromsarna. En skivbroms har alltid mindre deplacement
än en trumbroms. Traktorns eget hydraulsystem med dess pumpkapacitet får
givetvis betydelse för förlusttiderna liksom strypningar över ventiler och snabb-
kopplingar.

-lPI|UHOVH�PHOODQ�NRUW�I|UOXVWWLG�RFK�OnJ�EURPVNUDIW�L�I|UKnOODQGH�WLOO�OnQJ�I|UOXVWWLG�RFK�K|J�
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Bild 43. Diagram över ett exempel på tidsförloppet vid bromsning av traktorsläp.

För att se vad dessa faktorer betyder i praktiken genomfördes en mätningsserie där
en datalogger kopplats till dels släpets hydraulsystem dels till traktorns broms-
pedal eller spak för yttre hydraulik. På så vis kan man få en klar bild över det tids-
förlopp som åtgår tills att trycket stigit i släpets hydraulsystem. Proven utfördes
med samma traktor som vid proven av bromssträcka. Motorns varvtal var ställt på
1000 rpm. Studierna omfattade Skivbromsar bromsade via yttre hydraulik respek-
tive genom bromsventil samt trumbromsar via yttre hydraulik respektive genom
bromsventil samt en studie visande betydelsen av dåligt justerade slaglängder på
trumbromsar. Resultaten redovisas i bild 44.
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Bild 44. Diagram visande förlusttider i bromssystem.

Resultat

Sammanfattningsvis kan man konstatera att:

•  Långa slaglängder på trumbromsar har stor betydelse för förlusttider

•  Skivbroms ger kortare förlusttid än trumbroms

•  Yttre hydrauluttag ger kortare förlusttid än bromsventil

En förlusttid på över två sekunder är inte acceptabel när bromskraven på
19,8 meter skall uppnås. Det får till följd att traktorns bromsar får ta upp en för
stor del av rörelseenergin. Att stanna inom 19,8 meter från 40 km/h betyder att
totala bromsförloppet inte får ta längre tid än ca 3 sekunder, se tabell 8.

Motsvarande försök har även gjorts under verkliga bromsförlopp där bromstryck
på släpet, radarsignal från traktorn samt indikering av ansatt broms registrerats på
en datalogger, bild 45. Man kan tydligt se att retardationen fördubblas efter två
sekunders ansättningstid då släpets broms får erforderligt bromstryck.
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Bild 45. Diagram över bromsförlopp med traktor och kärra.

Ökad risk för slitage på traktorns bromsar
Att framföra ett tungt lastat traktorekipage i 40 km/h istället för 30 km/h betyder
en avsevärd höjning av rörelseenergin. Rörelseenergi beskrivs enligt formeln:

2

2
YP ⋅

=  Nm  (J)          där P�= massa i kg och Y�= hastighet i m/s  och

energi = Joule i J alternativt (Nm)(Ws)

Rörelseenergin ökar alltså med kvadratisk funktion av hastigheten. Ett
räkneexempel visar följande

Ett fordon med bruttovikten 25 ton som framförs med 30 km/h (8,3 m/s)
alternativt 40 km/h (11,1 m/s) innehåller en rörelseenergi motsvarande

=⋅
2

3,825000 2

861 125 Nm   ≈ 860 kJ respektive

=⋅
2

1,1125000 2

1 540 125 Nm   ≈ 1 500 kJ

Rörelseenergin ökar alltså i detta fall från 860 kJ till 1500 kJ det vill säga nära nog
en fördubbling.

%URPVI|UORSS�7UDNWRU�RFK�VOlS�PHG���VHN��I|UOXVWWLG
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Bild 46. Havererade traktorbromsar beroende på överhettning.

När fordonet skall bromsas ner till stillastående måste bromsarna ta upp mot-
svarande energimängd. En omvandling sker från rörelseenergi till värmeenergi.
Sker inbromsningen på plan väg tar rullningsmotstånd och fartvind upp en liten
del av rörelseenergin. Om inbromsningen sker i en nerförsbacke ökar energi-
mängden med motsvarande lägesenergi ( KJP ⋅⋅ = J). Om man bortser från
rullningsmotståndet,  som inte betyder så mycket vid en maximal inbromsning,
och anser att bromsarna tar upp hela energiomvandlingen skall således bromsarna
i föregående exempel ta upp 1500 kJ. För att klara en inbromsning från 40 km/h
till 0 på en bromssträcka under 19,8 m krävs att det sker på ungefär 3 sekunder.
Detta betyder att bromseffekten måste vara 500 kW. Om motsvarande inbroms-
ning sker i en nerförsbacke med lutningen 10 % så är höjdskillnaden 2m. Detta
ger ett energitillskott  på ( 490500281,925000 =⋅⋅ J). Totala bromsenergin blir i
det exemplet 2 000 kJ, och behovet av bromseffekt blir 670 kW om ekipaget skall
sanna på 3 sekunder.

Vid en inbromsning kommer alstrad värme att snabbt föras in i bromssystemets
delar för att successivt kylas bort. Värmen fördelas på alla bromsenheter efter dess
tekniska bromsförmåga. Den broms som tar upp mest bromskraft får således ta
emot mest värme. När en broms tappar förmågan att ta upp mer värme tappar den
även förmågan att bromsa.

Under de ovan beskrivna förutsättningarna är det lätt att inse riskerna med otill-
räckliga bromsar på traktorsläp, traktorerna får ta emot en större del av värme-
energin vilket kan leda till skador på bromsar och transmission. En typisk värme-
skada på en oljekyld lamellbroms är att mellanliggande stålskivor blir blåanlöpta
och vinda, bild 46. Bromsbeläggen blir även onormalt slitna. Vid haverier finns
risk för spånbildning som kan ge följdskador i transmissionen.

Blåanlöpt yta med början till
materialsläppningar, skivan
blir vind.
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För att få en rimlighetsuppfattning om hur  mycket 2 000 kJ är kan följande
exempel ges.

Om värmetillförseln sker i långsam takt med måttlig effekt är det ingen fara, då
bromsarnas kyleffekt räcker i de situationerna. Fara uppstår då forcerade och
upprepade inbromsningar sker samt då det föreligger en betydande förlusttid.

En teoretisk uppskattning som bygger vidare på mätningar enligt bild 45 ger
följande värden på tillförd värmeenergi i bromsarna. Förutsättningarna är att
traktor med släp väger tillsammans 23 000 kg och traktorns bruttovikt inklusive
viktöverföring utgör 33 % av denna vikt, förlusttid är 2 sekunder samt traktorns
och släpets bromskraft är 45 %.

9lUPH|YHUI|ULQJ�WLOO�EURPVDU�YLG�PD[LPDO�LQEURPVQLQJ����VHN�I|UOXVWWLG�
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Bild 47. Diagram över den ackumulerade värmetillförseln i ekipagets bromsar vid en
förlusttid på 2 sek.

Bild 47 visar hur värmeenergin tas upp av först traktorns bromsar och efter två
sekunder när släpets bromsar börjat verka går en större del av värmeenergin ut
till dessa. Det är dock endast under bromsförloppets sista sekund som släpets
bromsar gör någon nytta och kan ta upp bromsenergi. Av det totala energiupptaget
på 1400 kJ går något mer än 1 000 kJ till traktorns bromsar. Har släpet lägre broms-
kraft än traktorn får traktorn ta emot ännu mer värmeenergi. Om den gynnsammare
situationen fick råda, att både traktor och släp har 45 % bromsverkan och 0,5 sek
i förlusttid skulle fördelningen av värmeenergi mellan fordonets bromsar se helt

2 000 kJ = 1000W i 33 minuter ( t.ex.en

2 000 kJ kan höja temperaturen på
8 kg stål 500°C
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annorlunda ut. Efter inbromsningens slut skulle fördelningen kunna vara enligt
bild 48. Det vill säga 460 kJ till traktorn och 940 kJ till släpet.

Bild 48. Diagram över den ackumulerade värmetillförseln i ekipagets bromsar vid en
förlusttid på 0,5 sek.

Släpets bromskraft och förlusttid har stor betydelse för hur hårt traktorns bromsar
belastas. Förlusttiden har framförallt stor betydelse vid forcerade inbromsningar
medan släpets totala bromskraft kan få betydelse även vid kontrollerade inbroms-
ningar då en ogynnsam fördelning i bromskraft mellan traktor och släp kan före-
komma och även följa med proportionellt vid låga bromskraftsuttag.

Studier av fordonsdynamiska egenskaper
En mycket viktig aspekt för hur föraren upplever fordonens bromsar är hur de
beter sig i den normala trafikmiljön. Det kan handla om att bromsa in stabilt inför
en gatukorsning eller hur bromsarna beter sig när släpet ej är lastat. Det som våra
förare upplever som den otrevligaste effekten är när man går in i en sväng och
samtidigt vill bromsa farten något, i och med att traktorn bromsar något före
släpet med bromsventil inkopplad uppstår en kraftig tangentiell kraft som vill
skjuta traktorn i sidled. Det är den så kallade fällknivseffekten, bild 49. En uttalad
önskan från förarna är att kunna bromsa släpet före traktorn, vilket är möjligt om
man kopplar bromsen via yttre hydraulspaken. Att bromsa via yttre hydraulikens
spak är dock inte så bra ur andra aspekter som t.ex. vid paniksituationer, och kan
därför inte rekommenderas.

Det är tämligen svårt att hitta en lämplig kombination av tryck och flöde till
släpets bromsar som passar in i alla situationer. Önskemålen ställer motstridiga
krav. För det första vill man ha bromsar som reagerar så snabbt och kraftigt som
möjligt när man kör med fullt lass och vill göra en snabb inbromsning. Detta är
även ett argument för att undvika fällknivseffekt. I nästa situation har man kanske
tom kärra och vill göra en försiktig inbromsning under ordnade förhållanden.
Risken är då att man får en hjullåsning på kärran som kan orsaka trafikproblem.

9lUPH|YHUI|ULQJ�WLOO�EURPVDU�YLG�PD[LPDO�LQEURPVQLQJ��)|UOXVWWLG�����VHN�
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Bild 49. Påskjutande krafter vid sväng med tunga fordon, den så kallade fällknivseffekten.

Förarnas intryck av fordonen

+LOOVSULGDUHQ med skivbromsar och bromsventil på traktorn, var den kombination
som fungerade generellt bäst i de flesta körmoment. Avvägningen mellan traktorns
bromstryck och släpets bromstryck var väl avstämd, vilket resulterade i att inbroms-
ning kunde ske på ett balanserat och ryckfritt sätt både med och utan last. Med full
last var dock intrycket att bromskraften inte riktigt räckte till.

'HQ�RPE\JJGD�ODVWELOVEDNlQGDQ gav ett mycket robust intryck, hela chassiet är
från början konstruerat för höga farter på väg. Detta märks framförallt på att det
finns fjädring samt på hur däck, hjul, axlar, hjullager och bromsar är dimensio-
nerade. Bromskraften är högre än på de andra släpen vilket märks tydligt vid
transport av maxlast. Det som vid körning med inkopplad bromsventil upplevdes
som största problemen är framförallt förlusttiden i bromssystemet och balansen
mellan traktorns och släpets bromstryck. Just i detta fall nådde släpet sin maximala
bromseffekt redan vid 90 bars hydraultryck jämfört med traktorn som ger 150 bars
tryck vid full inbromsning. Det betyder även att släpet når maximal bromseffekt
samtidigt som traktorn ger halva bromseffekten. Allt tryck över 90 bar måste
tryckreduceras bort för att skydda släpets bromsmekanik. Vid maxlast på släpet
fungerade detta bra men med en tendens till att vara något hysterisk. Den effekten
förstärktes av förlusttiden i systemet. Hade bromsen reagerat ögonblickligen så
hade det aldrig blivit ett hysteriskt uppträdande. Utan last blev ekipaget i stort
sätt omöjligt att framföra på ett acceptabelt sätt. Hjullåsningar och kraftiga ryck
i draget uppstod i stort sett vid varje inbromsning. En kompromiss som förarna
ansåg fungera mycket väl både med och utan last var att reducera släpets broms-
tryck ner till 45 bar. Detta gav acceptabel bromsverkan och minskade olägenheterna
vid körning med tomt släp.

%RJJLNlUUDQ med bromsar på en hjulaxel fungerade inte tillfredsställande i något
sammanhang. Med last var bromskraften inte tillräcklig och utan last låste hjulen
alldeles för fort. Hjullåsningar kunde även uppträda med last på kärran.
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Bromsning via yttre hydraulik

Valet mellan att bromsa med handspak eller via bromsventil är inte ett självklart
val. På Hillspridaren med skivbromsar var det inte någon tvekan, bromssystemet
var så välfungerande med bromsventil att det var ett givet val. När det gäller släpen
med trumbroms, var det ibland lättare att styra ut lagom bromsverkan ”för hand”.
Med handstyrd broms finns möjligheten att bromsa släpet i förväg innan traktorn
bromsas. Detta bedöms vara av stor vikt speciellt vintertid för att undvika fäll-
knivseffekter. Om man använder handstyrd broms kan man grundjustera broms-
kraften så att den passar bra för maxlast på släpet och sedan använda bromsarna
med försiktighet vid tomtransport. Förarnas intryck var bestämt att skall man
manövrera bromsarna för hand underlättas det väsentligt med ett motorslidsarrange-
mang enligt tidigare beskrivning. Detta ger en betydligt bättre känsla i spaken.
En varning som är befogad att nämna är, tänk på vilken spak och vilket uttag som
du använder. Det finns risk att vissa ventiler har ett flytläge bortom tryckläget.
Denna risk uppstår främst om en dubbelverkande ventilslid används till bromsen.
Detta kan orsaka oväntat bromsbortfall om någon tar i lite extra och skjuter över
spaken för långt vid något tillfälle. Det skiljer mycket på olika traktorer hur yttre
hydraulikens ventiler reagerar på manöverutslag. Vissa äldre typer har väldigt
kraftig on/off-verkan på ventilerna, modernare traktorer har som regel mjukare
ansättning av hydraulflödet.

Bild 50. Hydraulspak med läge för flytfunktion.

Att bromsa med spaken för yttre hydraulik kräver träning och handlag. När man
bromsar ett kort intervall och därefter släpper spaken till neutralläge finns det
instängd olja kvar i bromssystemet vilket får till följd att bromsverkan kvarstår.
Man måste alltså aktivt lätta på bromsen genom att föra spaken i motsatt riktning.
Detta kan ge upphov till ryckig framfart speciellt i trafikerad miljö. En ventil av
typen motorslid med dränerande neutralläge ger en mycket mer följsam broms-
verkan med den logiska funktionen att släpper man spaken lättar bromsen. Det
går att med enkla medel åstadkomma en typ av motorslidsfunktion genom att på
tryckslangen till bromsen sätta en T-koppling med en liten ställbar strypning till
retur och tank. På detta vis får man en avlastning av bromsarna om man inte aktivt
ansätter dessa med spaken, då övervinner flödet den lilla strypningen till retur och
bygger snabbt upp bromstrycket. Naturligtvis tappar man teoretiskt lite tryck och
flöde men av väldigt liten praktisk betydelse, däremot vinner man mycket i kör-
barhet. En ytterligare effekt man vinner med en liten återledare är att man und-
viker en smygpåläggning av bromsarna som kan uppstå i systemet med stängt
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neutralläge, t.ex. när man tippar av lasten har man högt systemtryck under relativt
lång tid, då kan små mängder olja läcka över till ”bromssliden” och i sämsta fall
få bromsarna att ligga på, se bild 51 punkt B.

En förutsättning för att man skall kunna använda traktorns yttre hydraulik till
släpets bromsar är även att man kan reducera maxtrycket från hydrauliken Det blir
annars väldigt kraftig on/off-verkan på bromsarna som får till följd att föraren
undviker att använda bromsen i den dagliga körningen.

Bild 51. Förslag på hydraulik som kan förbättra funktionen på ett enkelverkande tipputtag.

Diskussion
Grundfrågeställningen i den här rapporten har varit. Hur kan man på ett bra sätt
eftermontera bromsar på befintliga släp, så att de får tillräckligt goda broms-
egenskaper? Självklart är den lägsta nivån på kravlistan att fordonet skall uppfylla
svensk lagstiftning. Vid val av bromsutrustning kommer man i en balansgång
mellan funktionskrav och ekonomisk verklighet. Det är nog tveksamt om någon
vill investera altför stora belopp på ett gamalt släp som används vid relativt få
tillfällen per år. Alternativet är att reducera lastvikten så att släpet inte väger mer
än traktorn och då köra fler vändor istället. Därutöver kan man ställa mer eller
mindre stora krav på hur lättmanövrerade och smidiga bromsarna skall vara.
Lagtexten ger inte något kvantitativt mått på släpens bromsförmåga, lagtexten
anger istället att bromsarna skall vara effektiva. Det är väldigt många aspekter
som ryms under begreppet effektiva bromsar, många har önskat en mer definitiv
skrivning. Man ska nog se det som att den här lagtexten ger en viss frihet under
ansvar. Ett prov som ger en god uppfattning om bromsarnas status är att själv testa
bromsförmågan. För att uppfylla kraven på bra bromsar anser vi att hela fordons-
kombinationen skall kunna stanna på en bromssträcka kortare än 20 m från 40
km/h respektive 13 m från 30 km/h. Detta är ett prov som var och en kan förstå
och även testa själv. Konsekvensen av detta blir att släpen bör ha mer än 30 %
bromskraft för att inte belasta traktorns bromsar altför hårt. Vidare bör släpen
ha bromsar på alla hjul. Det skall dock poängteras att även med bromsar på den
nivån belastas traktorn hårt. För att helt undvika fällknivseffekter och belastningar
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på traktorn måste släpets bromsar klara 45 % bromskraft och ha så kort förlusttid
som möjligt.

Bra bromsar är mycket mer än bara kortast möjliga bromssträcka. Bra bromsar
skall vara anpassade så att de ger en mjuk följsamhet med traktorns inbromsning.
Bra bromsar skall kunna användas som fartsänkare under långa bromsförlopp i
branta utförsbackar utan att överhettas, i de situationer då inte motorbroms är
tillräcklig.

För att uppnå bra bromsar på ett släp krävs både ett funktionellt manöversystem
och tillräckligt kraftiga bromsenheter vid hjulen. Man skall inte underskatta vikten
av manöversystemet.

Absolut bästa bromskomfort får en fordonskombination som använder trycklufts-
system till bromsarna, allra bäst om även traktorns bromsar styrs av tryckluft.
Dessa kan jämföras med de system som sitter på moderna lastbilar idag. Detta är
dock ett mycket dyrt alternativ som inte är aktuellt för eftermonteringar.

Det absolut vanligaste sättet att manövrera släpbromsar är att använda traktorns
arbetshydraulik via bromsventil eller handreglerat ”tipputtag”. Problemen som
kan uppstå vid sådana monteringar är långa förlusttider. Detta motverkas främst
genom att använda skivbromsar på släpen, då dessa kräver ett minimum av olje-
deplacement. Om trumbromsar används, blir funktionen bättre av att använda så
smala manövercylindrar som möjligt och montera dessa med så korta slag som
möjligt. Målet skall dock vara att nå full bromseffekt vid 150 bar. Den vanligare
situationen är dock att full bromseffekt nås vid betydligt lägre tryck.

Att eftermontera bromsar på ett släp eller redskap går oftast bra. Släptillverkarna
tillhandahåller som regel färdiga satser. Svårigheter uppstår främst på gruppen
övriga redskap där utrymmet kan vara begränsat. Vid vissa situationer kan det
vara fördelaktigare att byta ut hela hjulaxeln. En bromssats till ett hjul kan
inhandlas från ca 5 000 kr.

När traktorns arbetshydraulik används för att styra ut kraft till släpets bromsar, då
är en bromsventil som proportionellt styr ut hydraultryck i förhållande till aktuellt
pedaltryck i traktorn det bästa alternativet. Det finns dock situationer där en hand-
spak för ett yttre ventiluttag användas för att bromsa släpet. Risken med detta är
att bromsarna blir mycket svårmanövrerade. Det går dock att med enkla medel få
ett sådant arrangemang betydligt mer lättanvänt.

Något som verkligen måste poängteras är att dåliga bromsar på tunga släp kan på
mycket kort tid orsaka dyra reparationer på dragtraktorn. Traktorns bromsar klarar
inte att kyla bort den extra tillförda värme som tyngden av ett släp ger vid broms-
ning. Detta är ett problem som har aktualiserats alltmer hos maskinfirmorna sedan
det blivit vanligare med 40 km/h som hastighet för traktorer. Långa furlusttider i
bromssystemet kan också leda till skador på dragtraktorn. Traktorn får ta upp en
stor andel av bromsenergin innan släpets bromsar reagerar. Detta leder även till
väldigt stora ryck och påkänningar i draget, som kan resultera i brott på t.ex. krok
eller ögla.

Den bromskraft man kan räkna med att få ut ur ett äldre släp med originalmonterade
bromsar är ofta för låg. Detta kan bero på dels att de inte är i tillfredsställande
kondition, dels på att de eventuellt  aldrig varit dimensionerade för dagens krav.
När man köper bromssatser för eftermontering är det av betydelse att veta vilken
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vikt axeln skall bära samtidigt som totalvikten är betydelsefull. Det är även viktigt
att ange vilken hjuldimension man skall använda. Det är av avgörande betydelse
för vilken bromskraft bromsen kan ge.

De praktiska prov som utförts under detta projekt visar att en mycket väl funger-
ande kombination av bromsutrustning är att använda bromsventil i kombination
med skivbromsar. De skivbromssatser som säljs för eftermontering på släp är
oftast anpassade till EU-direktiven som påbjuder maxtrycket 150 bar från broms-
ventiler. Trumbromssatser inbjuder till mer individuella lösningar med avseende
på cylindrar och monteringsgeometri. Detta kan leda till att max bromskraft upp-
nås vid olika trycknivåer.

5HVXOWDW�L�SXQNWIRUP

•  För att uppnå kraven på bra släpbromsar är det rimligt att kräva minst 30 %
bromskraft. Helt bra bromsar uppnås dock först vid 45 % bromskraft och en
minimal förlusttid.

•  Förlusttiderna i systemen har en mycket stor betydelse för släpbromsars
effektivitet.

•  Släpets bromsar har stor betydelse för livslängden på traktorns bromsar.

•  Hydrauliska bromsventiler fungerar bäst tillsammans med  släp som har
bromssystem med kort förlusttid.

•  Bromsventiler är oftast det bästa alternativet med tanke på säkerheten vid
panikbromsningar.

•  Skivbromsar ger kortare förlusttider än trumbromsar.

•  Fällknivseffekt är ett påtagligt problem vid förlusttider över 0,5 sek

•  Funktionen med att bromsa via ”tipputtag” går att förbättra betydligt genom
några relativt enkla åtgärder.
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EU-direktiv 89/173/EEG (bilaga 6)
%URPVPDQ|YHURUJDQ�I|U�GUDJQD�IRUGRQ�RFK�EURPVNRSSOLQJ�PHOODQ�WUDNWRUQ
RFK�GUDJQD�IRUGRQ

��� 1lU�HQ�WUDNWRU�lU�I|UVHGG�PHG�HWW�PDQ|YHURUJDQ�I|U�VOlSYDJQVEURPVQLQJ�VNDOO
PDQ|YHURUJDQHW�YDUD�DQWLQJHQ�KDQG��HOOHU�IRWPDQ|YUHUDW�RFK�GHW�VND�YDUD
P|MOLJW�DWW�UHJOHUD�RFK�PDQ|YUHUD�GHW�IUnQ�I|UDUVlWHW��PHQ�GHW�InU�LQWH�SnYHUNDV
DY�QnJRQ�PDQ|YUHULQJ�DY�DQGUD�PDQ|YHURUJDQ��1lU�WUDNWRUQ�lU�I|UVHGG�PHG
HWW�SQHXPDWLVNW�HOOHU�K\GUDXOLVNW�NRSSOLQJVV\VWHP�SODFHUDW�PHOODQ�WUDNWRUQ�RFK
GHQ�GUDJQD�PDVVDQ�E|U�HQGDVW�HWW�PDQ|YHURUJDQ�PRQWHUDV�I|U�IlUGEURPVQLQJ
DY�IRUGRQVNRPELQDWLRQHQ�

��� 'H�DQYlQGD�EURPVV\VWHPHQ�NDQ�YDUD�V\VWHP�VRP�KDU�GH�HJHQVNDSHU�VRP
GHILQLHUDV�L�ELODJD���WLOO�GLUHNWLY��������((*�RP�EURPVXWUXVWQLQJ�Sn�MRUGEUXNV�
RFK�VNRJVEUXNVWUDNWRUHU�PHG�KMXO��0RQWHULQJHQ�VNDOO�YDUD�Vn�NRQVWUXHUDG�RFK
XWI|UG�Sn�HWW�VnGDQW�VlWW�DWW�GHQ�VlNHUVWlOOHU�DWW�PDQ|YUHULQJHQ�DY�WUDNWRUQ�LQWH
SnYHUNDV�QHJDWLYW�L�KlQGHOVH�DY�IHO�Sn�HOOHU�GnOLJ�IXQNWLRQ�KRV�GHW�GUDJQD
IRUGRQHWV�EURPVDQRUGQLQJ�HOOHU�L�KlQGHOVH�DY�EURWW�Sn�NRSSOLQJHQ�

��� 1lU�NRSSOLQJHQ�PHOODQ�WUDNWRUQ�RFK�GHW�HOOHU�GH�GUDJQD�IRUGRQHQ�lU�K\GUDXOLVN
HOOHU�SQHXPDWLVN�VNDOO�GHQ�lYHQ�XSSI\OOD�HWW�DY�GH�I|OMDQGH�YLOONRUHQ�

�����+\GUDXOLVN�NRSSOLQJ��'HQ�K\GUDXOLVND�NRSSOLQJHQ�VNDOO�YDUD�DY�W\SHQ
PHG�HQNHO�OHGQLQJ��'HQ�VNDOO�|YHUHQVVWlPPD�PHG�,62�����������RFK�GHQ
XWVNMXWDQGH�GHOHQ�VNDOO�ILQQDV�Sn�WUDNWRUQ��0DQ|YUHULQJ�DY�PDQ|YHU�
RUJDQHW�VNDOO�WLOOnWD�DWW�QROOWU\FN�DYJHV�WLOO�NRSSOLQJVKDOYDQ�L�YLOROlJHW�
$UEHWVWU\FNHW�VNDOO�YDUD�PLQVW����RFK�K|JVW����03D��'HW�InU�LQWH�YDUD
P|MOLJW�DWW�NRSSOD�ERUW�HQHUJLNlOODQ�IUnQ�PRWRUQ�

�����3QHXPDWLVN�NRSSOLQJ��.RSSOLQJHQ�PHOODQ�WUDNWRUQ�RFK�GHW�HOOHU�GH�GUDJQD
IRUGRQHQ�VNDOO�YDUD�DY�HQ�W\S�PHG�GXEEOD�OHGQLQJDU��HQ�DXWRPDWLVN�OHGQLQJ
RFK�HQ�GLUHNW�EURPVOHGQLQJ�VRP�PDQ|YUHUDV�JHQRP�HQ�|NQLQJ�DY�WU\FNHW�
.RSSOLQJVKDOYDQ�VNDOO�|YHUHQVVWlPPD�PHG�,62������������0DQ|YUHULQJ
DY�PDQ|YHURUJDQHW�VNDOO�WLOOnWD�DWW�HWW�DUEHWVWU\FN�Sn�PLQVW������RFK�K|JVW
����0SD�DYJHV�WLOO�NRSSOLQJVKDOYDQ�
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Vad betyder ”effektiva bromsar”?
Definition av begreppet effektiva bromsar.
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