
Om temperaturen i lastbilsbromsar, och varför den är viktig

Sofia Finnved & Sebastian Nöbbelin

Juni 2015

Automatiska funktioner som hjälper föraren att bromsa i svåra situationer, som till
exempel antisladdfunktioner, kan rädda liv. Men färdbromsarna värms upp när de an-
vänds, och om de är för varma så slutar de att fungera. Därför vill man kunna förutsäga
temperaturen så att föraren kan känna sig trygg och utan att säkerheten äventyras. I
detta syfte har en modell som uppskattar temperaturen i bromsarna skapats.

Fällknivseffekten kan uppstå när en lastbil
med tungt släp ska bromsa och svänga, till ex-
empel i isiga, långa nedförsbackar i Alperna. Då
kan släpet börja skjuta på dragbilen så att eki-
paget viks ihop, precis som en fällkniv! Se Figur
1. En möjlig lösning på detta problem är att en-
dast bromsa lastbilssläpet med hjälp av korta,
upprepade bromsningar, tills det slutar att tryc-
ka framåt på dragbilen. En sådan funktion skulle
känna av när fällknivseffekten uppstår, och last-

bilen skulle då automatiskt börja bromsa släpet.
Men för att bromsarna (i det här fallet skivbrom-
sar av gjutjärn) ska få användas, måste man vara
säker på att de inte värms upp över ungefär 800
◦C. Då kan glasning uppstå; det betyder att frik-
tionen blir mycket mindre, och bromsarna slutar
att fungera. Hur mycket bromsarna hettas upp av
funktionen måste man ta reda på innan man bör-
jar ta fram den, eftersom utvecklingen tar lång
tid.

Figur 1: Bilden visar fällknivseffekten; den oönskade rörelsen som illustreras av den böjda pilen. De fyra
pilarna på släpet, till vänster i figuren, motsvarar en bromsning som ska räta ut ekipaget.
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Det finns olika sätt att uppskatta temperatu-
ren i bromsarna, olika modeller. Att mäta tempe-
raturen med en termometer fungerar faktiskt inte
som en permanent lösning. Släp är inte utrustade
med några temperaturgivare, och det skulle vara
för dyrt för släptillverkarna att montera och byta
ut dem. Alltså måste man utgå ifrån andra saker
som man känner till. En annan svårighet är att
alla lastbilssläp är olika, och att säkerheten måste
garanteras för alla släp som finns ute på vägar-
na. Man vet heller inte hur tungt släpet är lastat,
och lasten påverkar temperaturen väldigt mycket.
Mer last att bromsa ger högre temperaturer.

I det elektriska systemet på en lastbil finns
information som man kan ta till hjälp. Det vik-
tigaste är fordonets hastighet och hur hårt föra-
ren trycker på bromspedalen, bromstrycket. Ju
snabbare man kör, desto mer kall luft kyler ned
bromsarna. Ju hårdare man bromsar, desto var-
mare blir de. Hastighet och bromstryck kan man
efterlikna, simulera, i en dator. Då kan man med
hjälp av den framtagna temperaturmodellen un-
dersöka hur varma bromsarna blir av olika sorters
bromsningar, utan att behöva gå ut och mäta på

lastbilssläpet. För att få reda på hur bra tempe-
raturmodellen är måste man förstås mäta tem-
peraturen med ett slags temperaturmätare som
kallas termoelement. Sedan går det att jämföra
den uppmätta temperaturen med den simulera-
de. För att modellen ska vara tillräckligt bra ska
temperaturen som den anger alltid ligga inom 50
◦C ifrån den uppmätta temperaturen. Det gör al-
la modeller som är undersökta i examensarbetet,
jämfört med släpet som användes [1].

Med hjälp av modellen i datorn kan man se-
dan undersöka hur varma bromsarna blir för oli-
ka sorters pulsbromsning, det vill säga att man
bromsar med korta pulser istället för att hålla
ett konstant bromstryck. Beroende på hur hårt
man bromsar i varje puls, och vilken hastighet
lastbilsekipaget har, kommer bromsarna att bli
olika mycket uppvärmda. Resultaten från under-
sökningen pekar mot att bromsarna inte kommer
att bli så varma så att de glasas, om en funk-
tion som ska motverka fällknivseffekten används.
Alltså kan utvecklingen av bromsfunktionen fort-
sätta.

Referenser
[1] Sofia Finnved and Sebastian Nöbbelin. Temperature estimation in trailer disc brake. Master’s

thesis, Lund University, Department of Automatic Control, SE-221 00 LUND, 2015. ISRN:
LUTFD2/TFRT–5966–SE.

2


