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SAMENVATTING.

In opdracht van de Rijksdienst voor het Wegverkeer is in deze
literatuurscriptie getracht een bijdrage te leveren aan de
oplossing van het volgende probleem:

- Is luchtvering beter dan conventionele (mechanische) vering
en waarom ?
- Welk veersysteem zou als equivalente vering kunnen dienen ?

Om deze problematiek te lijf te gaan is voornamelijk gekeken naar
de meest gebruikte veersystemen, te weten trapeziuin-, paraboolen luchtveren. Verder is er ook gelet op de invloed van
voorzieningen voor de statische herverdeling van aslast bij
tandemassen.
Om tot een beoordelingscriteriuin voor wegdekschade te komen is
gebruik gemaakt van het invloedsgetal voor wegdekschade, welke
een functie is van de statische aslast en de dynamische
aslastvariaties. Er is gekeken naar de invloed van de
veersysteemeigenschappen droge en viskeuse demping op de
dynamische wegdekbelasting. Om tot een minimale wegdekbelasting
te komen is het noodzakelijk het aandeel van de droge demping zo
laag mogelijk te houden. Het blijkt dat voor bij benadering
lineaire

veersystemen

(weinige

droge

demping)

een

voertuigparameter te definiëren valt welke een verband legt
tussen de dynamische wegdekbelasting enerzijds en wegdekprofiel
en voertuigsnelheid anderzijds. Bijna onafhankelijk van de
veerstijfheid kan deze voertuigparameter, en daarmee de
dynamische wegdekbelasting, een minimale waarde bereiken bij een
juiste keuze van de dimensieloze dempingsconstante. Ook de
veerstijfheid is in ogenschouw genomen maar deze is van minder
belang hoewel deze in principe laag moet zijn.
Met behulp van de resultaten van de onderzoeken uit de
vakliteratuur is deze voertuigparameter bepaald voor de
verschillende veersystemen. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat
de waarde van deze voertuigparameter alleen maar relevant is om
de verschillende veersystemen binnen één onderzoek met elkaar te
vergelijken. De overeenkomst tussen de verschillende onderzoeken
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is dat de rangorde van de verschillende veersystemen, wat betreft
de dynamische wegdekbelasting, dezelfde is. Bijna ieder onderzoek
geeft aan dat luchtvering de laagste dynamische wegdekbelasting
geeft. Ook blijkt dat bij een verhoging van de statische aslast
van 10 ton naar 11.5 ton in het ideale geval het invloedsgetal
met bijna 75 % toeneemt.
Er is ook gekeken naar de invloed van de banden. Hierover kan
gemeld worden dat een lage verticale veerstijfheid en een lage
contactdruk een gunstige uitwerking hebben op de dynamische
wegbelasting.
Met behulp van dit literatuuronderzoek zijn wij tot de conclusie
gekomen dat de oplossing voor een equivalent veersysteem gezocht
moet worden in de toepassing van paraboolveren als verend medium.
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1. INLEIDING.

Dit rapport is geschreven in opdracht van het Ministerie van
Verkeer en Waterstaat afdeling Rijksdienst Wegverkeer (R.D.W.).
Het bevat een literatuurstudie over wielophangingen van zware
voertuigen in relatie tot wegdekschade. Deze literatuurstudie is
een gevolg van een voorstel om de maximaal toegestane aslast in
Europa 1992 te verhogen van 10.0 ton naar 11.5 ton mits er een
luchtvering of een equivalente vering toegepast wordt.
Hierop legde de R.D.W. ons het volgende probleem voor:

- Is luchtvering beter dan conventionele (mechanische)
vering en waarom?
- Welk veersysteem zou als equivalente vering kunnen dienen?

De antwoorden op deze vragen dienden onderbouwd te worden in
termen van dynamische wegbelasting cq. schade aan het wegdek.
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2. BEOORDELINGSCRITERIUM VOOR WEGDEKSCHADE.

Om tot een beoordeling te komen over wegdekschade is het
noodzakelijk eerst te kijken naar de aslast. Deze bestaat uit een
statisch en een dynamisch deel.

P(t) =

+ Pd(t)

(2.1)

[N]

Zie ook FIGUUR 2.1

v

pstat.

X-s•

FIGUUR 2.1 Aslast als som van een statisch en een dynamisch deel

Omdat w~ het dynamisch aandeel van de aslast met de tijd
varieert maken we gebruik van de statistische grootheid hiervan
de standaardafwijking (Of het kwadraat hiervan : de variantie).

[N]

(2.2)

Deze standaardafwijking wordt ook wel de effectieve
aslastvariatie Pd

genoemd. Betrekt men deze effectieve waarde

op de gegeven statische aslast, dan houdt men een
variatiecoëfficiënt over, waarvan de grootte volgens Junker [15]
onafhankelijk van het voertuiggewicht de kwaliteit van het
trillingseigenschappen van een as weergeeft.

=

[dimensieloos]

(2.3)
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Deze variatiecoëfficint ligt in de praktijk tussen 0 en 0.4. Hij
geeft nog geen exacte weergave van de wegschade. Junker [15]
heeft uit de AASHO Road Test (American Association of State
Highway Officials) een formule afgeleid die een relatie legt
tussen statische aslast, aantal banden, contactdruk en het
invloedsgetal op wegdekschade voor één as.

[ th

)

r

]

(

2.4)

waarin
= beoordelingsfactor van het aantal banden
enkele band 71, = 1.0
dubbele band
= 0.9
beoordelingsfactor
p4 = 0.9 N/mm2 IVO =
p4 = 0.7 N/mm2 ip
=
0.5 N/mmz i
=

van de contactdruk
1.1
1.0
0.9

statische aslast in ton.

Dit is echter geldig voor 1 as. Als men de theorie van de
lineaire schadeaccumulatie volgens Miner toepast dan kan de
totale schade gevonden worden door die van de enkele assen te
sommeren.
,=

[t]

(2.5)

waarin
n = aantal assen
i = betreffende as

Door de dynamische aslast normaal verdeeld te veronderstellen
komt Eisenxnann [6] uit de AASHO Road Test [1] tot een combinatie
van formule (2.3), (2.4) en (2.5) waarin alle factoren verwerkt
zijn
1

t,'

(122:

Iz1sAd).(/1

ïitl3i.'')I

[t4

]

(

2.6)

4

Vaak wordt de laatste term van de variatiecoëfficiënt van de
dynamische aslast - die tot de vierde macht is verheven
verwaarloosd (hogere orde). De overgebleven termen worden dan
iv

vaak 72. = 1 + 6s 2 genoemd. Formule (2.6) kan op deze manier
compacter geschreven worden:

= 'L

[t4 ]

(

2.7)

Dus bij een vaste statische aslast is door alleen de variatie
coëfficië'nt

te

veranderen,

afgezien

van

de

twee

beoordelingsfactoren, het invloedsgetal te manipuleren. Deze is
op zijn beurt weer sterk afhankelijk van de gebruikte
wie lophanging.
Om enig inzicht te krijgen in het verband tussen de statische
aslast P.. en het invloedsgetal voor wegschade

is een

voorbeeld in TABEL 2.1 gegeven.

1
1 t4 1
11 00001 10,06310,13

0,2610,41 0,66

1,00

TABEL 2.1 invloed van de statische aslast

1,1.6 2,07 2,86

voor 9 = 0

In TABEL 2.2 is het verband tussen de variatiecoëfficiënt i en
het invloedsgetal voor wegschade

J' weergegeven.

0 0,05 0,1 10,15 0,2 10,2510,3 10,35 10,4

Pst_

1,00 1,02 1,06 1,14 1,24 1,39 1,56 1,78 2,01.

TABEL 2.2 invloed van het de variatiecoëfficiënt «g voor 1 as

kl

In FIGUUR 2.2 is grafisch de invloed van de combinatie van beide
factoren - de statische aslast £Pen de variatiecofficiërit op het invloedsgetal voor wegschade uitgezet.

12
0

tr

t

1M
FIGUUR 2.2 Grafiek van vergelijking (24) voor verschillende
statische aslasten en additionele schade door
dynamische aslastvariaties d.i. de variatiecofficiënt
5.

3. VEERSYSTEMEN.

3.1. VEERTYPEN.

Er bestaan verschillende uitvoeringsvormen van veren. De drie
meest gebruikte zijn

- Trapeziumveer

(FIGUUR 3.1)

- Paraboolveer

(FIGUUR 3.2)

- Luchtveer

(FIGUUR 3.3)

Verder zijn er ook nog minder gebruikte typen

- Rubberveer

(FIGUUR 3.4)

- Torsiestaafveer

(FIGUUR 3.5)

3.1.1. TRAPEZIUMVEER.

FIGUUR 3.1 Trapeziumveer.

De trapeziuinveer is opgebouwd uit een aantal bladveren van verschillende lengte die tot een pakket bij elkaar zijn gevoegd
m.b.v. klampen.
Bij invering glijden de individuele bladveren langs elkaar (als
gevolg van de vormverandering van de kronimingen van de
bladveren), waardoor er een wrijvingskracht gegenereerd wordt die
de indrukking van de bladveer tegenwerkt. De grootte van deze
wrijvingskracht is echter onafhankelijk van snelheid van

7

indrukking. In TABEL 3.1 zijn waarden van de wrijvingscoëfficint
tussen de veerbladen opgegeven.

Wrjvingscoëffjciënt u

oppervlaktetoestand onderhoudstoestand .
gewaist

geringe smering
droog
geroest-vuil

0.120-0,150
0,175
0,200-0,250

glad of blank getrokken geringe smering
droog
geroest-vuil

0,100-0,120
0,150
0,170-0,225

geslepen

0,100
0,125
0.140-0,200

geringe smering
droog
geroest-vuil

TABEL 3.1 Enkele waarden van de wrijvingscoëffiënt tussen de
veerbladen van een bladveer.

Door deze wrijvingskracht wordt de oscillatorische veerbeweging
gedempt. Deze z.g. coulombse wrijving was tot voor kort en nog
steeds in veel gevallen de enige vorm van demping in deze veersystemen. Dit is tegelijkertijd een belangrijk minpunt van dit type
veer, daar de wrijving tussen de bladen onderling in de loop der
tijd verandert, dit als gevolg van corrosie, slijtage en vuil,
zodanig dat een oude trapeziumveer een behoorlijk andere
dempingskarakteristiek heeft dan een nieuwe veer (hiervan kunnen
de bladen ingevet zijn, om de wrijving te verminderen). De
veerkarakteristieken kunnen ook veranderen met een toenemende
wrijving, dit als gevolg van het feit dat geen veerbeweging kan
plaatsvinden voordat de verticale kracht op de veer de
wrijvingskracht tussen de bladen overwonnen heeft. Dit houdt in
dat de trapeziumveer geen veerkracht heeft voor
krachtenfiuctuaties onder een bepaalde grenswaarde, die dus hoger
ligt bij een toegenomen wrijving. In deze situatie veert het
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voertuig geheel en alleen op de grotendeels ongedempte
bandve ring.

3.1.2. PARABOOLVEER.

FIGUUR 3.2 Paraboolveer.

De paraboolveer heeft zijn naam te danken aan het feit dat zijn
dikte een parabolisch verloop heeft, zodat de buigspanning over
de lengte constant is. De paraboolveer is ontwikkeld om de
minpunten van de trapeziwnveer te vermijden. Deze veer, die ook
uit een aantal afzonderlijke bladveren is opgebouwd, bezit een
aantal voordelen ten opzichte van de trapeziumveer. Hij is
lichter door beter materiaal gebruik, heeft minder
wrijvingsdemping en hierdoor zijn de veerkarakteristieken in de
tijd gezien redelijk constant te noemen en heeft een langere
levensduur. Deze lagere wrijving komt door het feit dat de bladen
bij een paraboolveer over het grootste deel van de lengte niet
tegen elkaar aanliggen hetgeen bij een gewone (trapezium) veer
niet het geval is. Dit is alleen het geval aan de uiteinden en in
de veerstrop. De beperkte wrijving houdt wel in dat dit type veer
bijna altijd in combinatie met een afzonderlijke vibratiedemping
toegepast moet worden, hetgeen overigens, zoals later zal
blijken, ten gunste zal zijn voor het wegdek.

3.1.3. LUCHTVEER.

FIGUUR 3.3 Luchtveer.

Waar trapezium- en paraboolveren de elasticiteit van het
gebruikte verenstaal als verend medium gebruiken, gebruikt de
luchtveer de elasticiteit van een volume lucht, opgesloten in een
luchtbalg.
Bij luchtvering is inwendige demping geheel afwezig, afgezien van
een klein beetje hysterese verliezen in de rubberen wanden van de
baig hetgeen een externe vibratie-demping noodzakelijk maakt.
Met luchtvering zijn langere veerwegen en lagere eigenfrequenties
te bereiken. Bij toepassing van een luchtveer variëert, volgens
Ryba [27], de eigenfrequentie van de afgeveerde massa minder met
de beladingstoestand dan bij een stalen bladveer.
Bij luchtvering is eenvoudig een hoogteregeling in te bouwen. Dit
heeft tevens tot gevolg dat overhellen van de carroserie in de
bochten beperkt kan worden.
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3.1.4. RUBBERVEER EN TORSIESTAAFVEER.

Zoals in § 3.1 reeds is opgemerkt, worden, bij vrachtwagens,
wielophangingen met als verend medium de rubberveer of de
torsiestaafveer minder frequent toegepast.

In FIGUUR 3.4 staat een voorbeeld van de rubberveer afgedrukt, en
wel de Hendrjckson RS serie enkele achteras rubberen
wie lophanging.

FIGUUR 3.4 Rubberveer.

Over de rubberveer kan opgemerkt worden dat de verende werking
ervan vaak vrij stug is, dat wil zeggen dat een lastverhoging
slechts een geringe indrukking tot gevolg heeft.
Verder geldt bij toepassing van rubberveren: een lichter gewicht
van de ophanging, een eenvoudiger constructie en lagere
aanschaffingskosten.

In FIGUUR 3.5 staat een voorbeeld van de torsiestaafveer
afgedrukt, en wel de Kenworth TBS enkele achteras torsiestaaf
wie lophanging.
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FIGUUR 3.5 Torsiestaafveer.

De torsiestaafveer is in één uiteinde star verbonden met het
chassis, terwijl het andere uiteinde een hoekverdraaiïng kan
ondergaan ten gevolge van een door de wiellast veroorzaakt
moment.
De verende werking wordt bij dit type vering dus verkregen door
de weerstand tegen torsie, ofwel de torsiestijfheid van de staaf.
Evident is: hoe korter de torsiestaaf, hoe hoger de
torsiestijfheid.
Volgens Sternberg [31] is dit type vering goed toepasbaar bij
vervoer over snelwegen. Sternberg raadt echter af dit type vering
toe te passen bij een buitengewoon hoge zwaartepuntsligging. Dit
laatste zou dus kunnen betekenen dat een torsiestaafwielophanging
een relatief lage rolstijfheid bezit. Dit is mogelijkerwijs op te
lossen door toepassing van een torsiestabilisator.
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3.2. VISKEUZE DEMPERS.

FIGUUR 3.6 Viskeuze demper.

Zoals in § 3.1.3. reeds is vermeld moeten bij veersystemen zonder
interne demping (coulombse wrijving!) dempers van het viskeuze
type worden toegepast. Deze produceren in principe een
dempingskracht die proportioneel is met de relatieve snelheid
tussen chassis en wielas. Dit in tegenstelling tot de coulombse
wrijving, waarbij de dempingskracht onafhankelijk is van de
relatieve snelheiden en alleen afhankelijk is van de relatieve
beweging.
De visceuze demper in z'n moderne vorm bestaat in principe uit
een cilindrische vloeistofhouder die aan één kant verbonden is
met het chassis en aan de andere kant met de wielas (FIGUUR 3.6).
In de cilindrische vloeistof-container zit een zuiger met een
aantal gaatjes, waarop een aantal klepjes gemonteerd zijn.
Tijdens de veerbeweging stroomt door deze gaatjes de vloeistof,
hetgeen met weerstand gepaard gaat en dus de veerbeweging dempt.
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Door verschillende ontwerpen van de gaatjes en de klepjes voor
beide richtingen van de beweging van de zuiger, kan de demper van
verschillende

dempingskarakterestieken

voorzien

worden,

respectievelijk voor indrukken als voor uittrekken. Normaliter is
de demping tijdens uittrekken groter dan tijdens indrukken.
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4. HERVERDELING VAN ASLAST MET BEHULP VAN TANDEMASSEN.

Als er twee assen op een onderstel gemonteerd zijn of dicht bij
elkaar gemonteerd zijn dan moet er een 'compensatie"-mechanisme
aanwezig zijn om bij een ongelijk wegdek een optimaal mogelijk
wegcontact te behouden en om te grote dynamische aslast variaties
te voorkomen.
In het algemeen gesproken zijn er een viertal basis compensatiemechanismen te onderscheiden.

Eau ser-haIane hem

Axie
(a) Steel leaf spring

Air supply via
tevelling valve

Levelling valve

4
Forward
Damper
Inlerconnected air bags

= = = = =

Air bag
Pivot
Trailing arm
Axie
(b) Air spring

FIGUUR 4.la
4 . ib

Onafhankelijke balansarmcompensatie met bladveer
Luchtvering met "luchtdruk" -compensatie.
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Radius rod

Snigic tipper riiJju rij'

Laminated spring
- rubber in shear
is a common
alternative

SINGLE POINT TANDEM

Bogie or iwalking beam

(6)

11R/

J€ai

(c) t.'aCking beam (many dosiart variants)

(c)
Rubber prn

.\rti uI.ttitin r

Is

AATICULATED 3EAM

(d)
FIGUUR 4.2 De verschillende mogelijke constructies voor de
herverdeling van aslasten.
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FIGUUR 4.1a. Dit compensatiemechanisme werkt door middel

van een balansschakel, die de krachten die op de assen
werken, via de bladveren van de ene as naar de andere as
geleiden. Deze balansarm is in een centraal punt gelagerd
(fi

pivot")

FIGUUR 4.1b. Hier gebeurt de lastcompensatie door middel

van luchtleidingen die de luchtbalgen met elkaar verbinden.
Uiteraard is dit compensatiesysteem alleen mogelijk bij
luchtvering.
FIGUUR

4.2afb/c/d. Het basistype van dit compensatie-

mechanisme is een balansarm waaraan beide assen direct
gemonteerd zitten in tegenstelling tot het type van FIGUUR
4.1a.
De krachtoverdracht kan via een starre verbinding
("walking beam") gebeuren (FIGUUR 4.2a en 4.2c). De vering
kan zowel met rubberelementen (FIGUUR 4.2c) uitgevoerd zijn
als met bladveren

(FIGUUR

4.2a). Het scharnier van de

balansarm is dan onafgeveerd.
De krachtoverdracht kan ook plaats hebben via de vering
(FIGUUR

4.2b en 4.2d). Ook deze vering kan zowel met

rubberelementen zijn uitgerust

(FIGUUR

4.2d) als met

bladveren (FIGUUR 4.2b). Het scharnier is dan afgeveerd.
FIGUUR

4.3. Bij dit asophangingssysteem wordt de

lastcompensatie bewerkstelligd door een torsiestaaf waaraan
beide assen gemonteerd zijn.

FIGUUR 4.3 Lastcompensatie door middel van een torsiestaaf
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5. INVLOED VAN VEERSYSTEEMEIGENSCHAPPEN OP DE DYNAMISCHE
WEGDEKBELASTING

5.1. INVLOED DEMPING.

Niehues [25] is van mening dat de dynamische wiellastvariatie
grotendeels bepaald wordt door de dempingskarakterestieken van
het veersysteem. Bij hoge frequenties (>25 Hz) is de dynamische
wiellastvariatie echter voornamelijk afhankelijk van de
veereigenschappen van de band.
Niehues berekent, voor het wrijvingsioze voertuigmodel (lineair
systeem!), de variatiecoëfficiënt van de dynamische wiellast
(vgl. 2.3) als volgt; (zie ook bijlage II)
A

w)dJ

(5.1)

4é)

met,

en

h

als amplitude overdrachtsfunktie van de
dynamische wiellast ten opzichte van de
wegdekoneffenheden.

als spectrale dichtheid van de wegdekoneffenheden. (zie eventueel bijlage 1)

Hieruit volgt onder gebruikmaking van

v.
(5.2)

met,

2e'

1

/èSi

(zie bijlage 1)

de op de rijsnelheid en op de mate van wegdekoneffenheid
betrokken variatiecoëfficint voor dynamische wiellast:
A

_

N=

=

f f (.

2.

).

/

i

d]

(5.3)
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Met behulp van deze formule heb je dus een parameter van een
veersysteem verkregen, die de grootte van de variatiecoëfficiënt
van dynamische wiellast () bepaalt onder varierende
voertuigsnelheden en varierende wegdekprofielen. Hiermee wordt
het dus mogelijk de invloed van de verschillende veersystemen op
de dynamische wegbelasting met elkaar te vergelijken,
onafhankelijk van de voertuigsnelheid en het wegdekprofiel.
Dit alles wordt nog eens geïllustreerd in FIGUUR 5.1, welke een
indruk geeft van de invloed van de voertuigsnelheid,
wegdekgesteidheid en de betrokken variatiecoëfficiënt N op het
invloedsgetal voor wegdekschade (zie hoofdstuk 2).
Uit de figuur valt af te leiden dat om een verlaging van de
variatiecoëfficiënt van de dynamische wiellast te bereiken, een
verlaging van de voertuigsnelheid, de wegdekoneffenheden en/of de
betrokken variatiecoëfficiënt N (bepaald door veersysteem!)
bewerkstelligd moet worden.
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FIGUuR 5.1 Wegdekschade bij verschillende wegdekken.
Samenhang tussen voertuigsnelheid V, standaard
spectrale dichtheid van het wegdekprofiel cI(f o )
en hun produkt v*(f o).
Samenhang tussen het produkt v*( 0 ), de
gekwadrateerde betrokken variatiecoëfficiënt N 2
en de variatiecoëfficiënt van de dynamische
wiellast .
Samenhang tussen variatiecoëfficiënt van de
dynamische wiellast ii en het invloedsgetal voor
de wegdekschadeP.

Niehues berekent in zijn onderzoek de grootte van de betrokken
variatiecoëfficint N met behulp van een vereenvoudigd wiskundig
model van een veersysteem (zie FIGUUR 5.2).

m

4Z2

1
jk2

C2

R2
J

Cl

Cl

h

jz
h

l

FIGTJIJR 5.2 Vereenvoudigd veersysteem en een geblokkeerd systeem.
met, mx = de onafgeveerde wiel- + halve asmassa [kg]
m2 = de afgeveerde bakmassa (op één wiel)
[kg]
C = veerstijfheid van de band
[N/m]
C2 = veerstijfheid van de gebruikte veer
[Nim]
= dempingsconstante
[Nsh]
R2 = de wrijvingskracht in de bladveer
[N]
h = hoogte van het wegdekprofiel
[m]
z
uitwijking van het wiel
[m]
= uitwijking van de bak
Em]

Als de wrijvingskracht van de bladveer wordt beschreven door de
funktie

(5.4)

geldt voor de bewegingsvergelijkingen van het ongeblokkeerde
tweemassaveersysteem:

(5.5)

met,

p7,

0

al

r1

f2. _cii

en voor het geblokkeerde enkelmassaveersysteem:

(5.6)

De overgang van de ongeblokkeerde naar de geblokkeerde situatie
vindt plaats wanneer

(5.7)

en

£(/) - ,

(6)

3

en de overgang van de geblokkeerde naar ongeblokkeerde situatie
vindt plaats wanneer

hs

[m

#c (

- f'9,)] -

( 5.8)

Als de systeemparameters (C'
, C2 , k2 , R2 , m1, m2 ) worden omgezet
in de volgende trillingstechnische parameters

?. éstatische bandindrukking

massaverhouding

ongedempte eigenfrequentie van de bak
2

*

ir

dimensieloze dempingsconstante

wrijvingskracht per bakmassa

dan zijn voertuigen met verschillende gewichten, voor zover deze
voertuigen dezelfde trillingstechnische parameters bezitten, in
hun bewegingsgrootten gelijk, met name in de relatieve
dynamische wiellast
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5.1.1. INVLOED VISKEUZE DEMPING.

Bij het wrijvingsioze voertuigmodel (dus het voertuig is alleen
viskeus gedempt) zijn de bewegingsvergelijkingen lineair en is
1

de amplitude-overdrachtsfunktie Pd/h dus analytisch te bepalen
met behulp van harmonische excitatie. Met behulp van deze
overdrachtsfunktie is vervolgens weer de grootte van de betrokken
variatiecoëfficiënt N te berekenen (zie vgl. (5.3)).
In FIGUUR 5.3

staan de verlopen van de betrokken

variatiecoëfficiënt N als funktie van de dimensieloze
dempingsconstante afgedrukt voor het wrijvingsloze voertuigmodel.
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FIGUUR 5.3 Het verloop van de betrokken variatiecoëfficiënt N
als funktie van de dimensieloze dempingskonstante
voor verschillende eigenfrequenties van de bak.
(Parameters van het basisveersysteem:
= 15 mm; m2/m = 10; R2 =0)
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De verlopen tonen allen een duidelijk minimum. De benodigde
dimensieloze dempingsconstante D2 om dit minimum te bereiken
neemt toe met kleiner wordende veerstijfheid van het gebruikte
veerelement. De grootte van de minimale waarde van de betrokken
variatiecoëfficiënt N wordt echter weinig beïnvloedt door de
grootte van de veerstijfheid. Het is dus mogelijk om bij een
veersysteem met uitsluitend viskeuze demping door een juiste
combinatie van veer en demper een minimale wegdekbelasting te
creëren.

In FIGUUR 5.4 staan de verlopen van de betrokken
variatiecoëffjciënt N als funktie van de dimensieloze
dempingsconstante voor verschillende statische bandindrukkingen
en massaverhoudingen bij constante eigenfrequentie van het
gebruikte veerelement (f0 = 1.4 Hz) afgedrukt.

(L/)V

Nl:
12
10
8
6
0

0

0,2

0,4

0,5

0,8

1,0

0,2
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1

FIGUUR 5.4

Verloop van de betrokken variatiecoëfficint N
als
funktie
van
de
dimensieloze
dempingsconstante bij verschillende statische
bandindrukkingen en massaverhoudingen.
(Parameters van het basis-veersysteem:
b
15 nun; m2 1m = 10; f., = 1.4 Hz; R2 = 0)
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De minimale waarde van de betrokken variatiecoëfficiënt N neemt
bij kleiner wordende veerstijfheid van de band en bij toenemende
massaverhouding m2/m sterk af onder een gelijktijdige verlaging
van de dimensieloze dempingsconstante bij de minimale wiellast.

5.1.2. INVLOED VAN COTJLOMBSE DEMPING.

Bij

het

voertuigmodel

met

wrijving

zijn

de

bewegingsvergelijkingen niet meer lineair, en dus moeten
vergelijkingen (5.5) en (5.6) met behulp van numerieke integratie
opgelost worden. Om de tijdsfunktie van de relatieve dynamische
te kunnen berekenen, werd verondersteld dat

wiellast

de massa-veersystemen (zie FIGUUR 5.2) geëxciteerd worden door de
in bijlage 1 beschreven funktie van de wegdekoneffenheden
(kansfunktie met spectrale dichtheid
Uit deze tijdsfunktie

laat zich weer met behulp van

vergelijking (5.9) de variatiecoëfficiënt van de dynamische
wiellast berekenen.

-

__

.5=

\2

zI -1

=

fit PJt&t

P

1

]

L

L
(5.9)

De waarde van de betrokken variatiecoëfficiënt N is nu te
berekenen door de variatiecoëfficiënt van de dynamische wiellast
(waarin v = voertuigsnelheid
Ç~
- koe.)
standaard spectrale dichtheid van de gebruikte

te delen door de waarde van
en I(f)

=

excitatie-funktie).

Als de Coulombse wrijvingskracht R2

betrokken wordt op de

bakmassa m2, dan krijg je een waarde die onafhankelijk is van het
voertuiggewicht; namelijk R/mz. Zij geeft de versnelling van de
bak aan op het moment dat het massa-veersysteem nog juist
geblokkeerd is.
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Met toenemende rijsnelheid en slechter wordend wegdekprofiel
neemt de invloed van de wrijving op de bakversnelling af, omdat
de verhouding van de wrijvingskracht en de viskeuze demperkracht
kleiner wordt (de viskeuze demperkracht is proportioneel met de
indrukkingssnelheid van de demper!). Om deze reden maakt Niehus
gebruik van de betrokken wrijvingskracht, volgens vergelijking
(5.10), om de invloed van Coulombse wrijving in de veersystemen
te bepalen.

(5.10)

In deze betrokken wrijvingskracht wordt dus de invloed van
bakmassa, voertuigsnelheid en wegdekgesteldheid meegenomen.

In FIGUUR 5.5 staan de verlopen van de betrokken
variatiecoëfficiënt N als tunktie van de dimensieloze
dempingsconstante afgedrukt voor verschillende betrokken
wrijvingskrachten.
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FIGUUR 5.5 Verloop van de betrokken variatiecoëfficiënt N als
funktie van de dimensieloze dempingsconstante voor
verschillende betrokken wrijvingskrachten.
(Parameters van het basis-veersysteem:
b1 = 15 mm; m2/m1 = 10; f, = 1.4 Hz)

Het lineaire systeem (R2 = 0) toont een verloop dat overeenstemt
met het verloop uit FIGUUR 5.3. Het feit dat dit verloop uit
FIGUUR 5.5 wat hoger ligt dan het verloop uit FIGUUR 5.3 is,
volgens mij, te wijten aan de afbreekfout die gemaakt is bij de
numerieke integratie van de bewegingsvergelijkingen

(5.5)

en

(5.6).
Uit de figuur blijkt dat bij toenemende Coulombse wrijving, de
krommes (en dus ook de minimale waarde van de betrokken
variatiecoëfficiënt

N)

naar

lagere

dimensieloze

dempingsconstanten verschuiven, bij een gelijktijdige verhoging
van de betrokken variatiecoëfficiënt N.
Uit FIGUUR 5.5 valt ook af te leiden dat een lineair systeem (R2
= 0) met een dimensieloze dempingsconstante die groter of gelijk
is aan die bij de optimale waarde (correspondeert met de minimale
wiellast!), waarin wrijving wordt geïntroduceerd, een grotere
waarde van de betrokken variatiecoëfficiënt N te weeg brengt. Als

VAN

echter de dimensieloze dempingsconstante lager is dan die bij de
optimale waarde dan zal introductie van wrijving een verlaging
van de waarde van de betrokken variatiecoëfficint te weeg
brengen.
In het algemeen geldt echter dat de dimensieloze
dempingsconstante lager zal zijn dan die bij de optimale waarde,
omdat de demping gekozen wordt als een compromis tussen comfort
en wegdekbelasting. Dit betekent dat toegenomen Coulombse
wrijving het comfort verslechtert, maar de wegdekbelasting
vermindert.
FIGUUR 5.6 toont aan dat bij een lage waarde van de dimensieloze

dempingsconstante (D2 < 0.4) een zekere hoeveelheid wrijving
aanwezig moet zijn om een minimale waarde van de betrokken
variatiecoëfficint N te verkrijgen (hetgeen overigens ook al uit
FIGUUR 5.5 bleek).
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FIGUUR 5.6 Verloop van de betrokken variatiecoëfficint N als

funktie van de betrokken wrijvingskracht voor
verschillende waarden van de dimensieloze
dempingsconstante
(Parameters volgens basis-veersysteem)

28

5.2. INVLOED VEERSTIJFHEID.

Mitschke [24] heeft met behulp van mathematische simulatie
gevonden dat een toename van de veerstijfheid de extra dynamische
bijdrage van de wiellast verhoogt in het resonantie gebied voor
de verticale chassis-oscillatie (1.3 - 2.0 Hz) en verlaagt in het
resonantie gebied van de verticale as-oscillatie (10 Hz), de
zogenaamde wiel-hop frequentie (Zie FIGUUR 5.7).

VEHICLE

H

?1
C3

318 kN/m
159 kN/m
24 kN/m

FIGUUR 5.7 Relatie tussen dynamische wiellast en de excitatiefrequentie voor verschillende veerstijfheden.

Echter uit de in § 5.1. beschreven resultaten van Niehues [25]
blijkt dat de betrokken variatiecofficint N vrijwel
onafhankelijk is van de veerstijfheid bij simultane optimale
afstelling van de dimensieloze dempingsconstante D. Mitschke's
resultaten geven aan, ook al is de betrokken variatiecoëfficiënt
N vrijwel onafhankelijk van de veerstijfheid, dat de amplitude
van de voorkomende resonantie-oscillaties heel erg afhankelijk
zijn van de veerstijfheid. Er moet echter opgemerkt worden dat
Mitschke de dempingsconstante niet aanpaste, zodat de
dempingsconstante onveranderd was tijdens het vergelijken tussen
de verschillende veerstijfheden. Tijdens het simuleren was dus de
dimensieloze dempingsconstante voor de stijfste veer 0.15 en voor

29

de slapste veer 0.56 (welke niet per sé met de optimale waarde
overeen hoeven te komen!). Dit draagt bij aan de overdreven
verschillen in dynamische wiellast tussen de verschillende
veerstijfheden.
In de literatuurstudie van Magnusson [18] wordt geconcludeerd
dat de veerstijfheid weinig invloed heeft op de dynamische
lastbijdrage. Het effect van een verandering van deze parameter
hangt echter heel sterk af van de gebruikte dempingsconstante van
het systeem. Zoals uit § 5.1. blijkt is er dus bij een bepaalde
eigenfrequentie (hangt samen met de veerstijfheid!) een zodanige
demping te kiezen dat een minimale dynamische wiellast verkregen
wordt. De grootte van deze minimale dynamische wiellast is
vrijwel onafhankelijk van de gebruikte veerstijfheid (zie FIGUUR
5.3). Maar in principe is het gunstig om een lage veerstijfheid
toe te passen.
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5.3. INVLOED INBOUWBREEDTE VAN VEREN EN DEMPERS.

In het rapport van Magnusson [18] wordt het volgende geschreven
over de inbouwbreedte van veren en dempers;
Bijkomend bij de veer- en dempingskarakteristieken van de
wielophanging, hangt de wiellastvariatie ook af van de
inbouwbreedte van de gebruikte veren en dempers, hiermee wordt de
afstand tussen respectievelijk de veren en de dempers op een as
bedoeld.
Hoe kleiner de inbouwbreedte van de veren, hoe lager de
rolstijfheid en hoe groter de rolamplitude. De trapezium- en
paraboolveren moeten tussen de wielen (van 1 as) geplaatst
worden. Dit heeft tot gevolg dat bij een as, waaraan dubbele
banden (zie FIGUUR 6.3) gemonteerd zijn, de inbouwbreedte vrij
klein wordt. De luchtveerbalg kan voor of achter het wiel
geplaatst worden, hetgeen een grotere inbouwbreedte van de veren
oplevert die in principe van dezelfde grootte is als die van de
wielen.
Voor de roldemping, uitgedrukt in de grootte van de dimensieloze
dempingsconstante, houdt dit in, met synimetrische dempers en een
constante dempingskarakteristiek, dat zij proportioneel is met
het kwadraat van de inbouwbreedte van de dempers.

Met de dimensieloze dempingsconstante wordt bedoeld het quotiënt
van de dempingsconstante en kritieke dempingsconstante;

D

waarin,

=

2V'

c = de veerstijfheid [N/m]
m = afgeveerde massa [kg]

Mitschke en Borman [23] verwijzen naar een anoniem rapport,
waarin staat beschreven, dat bij kleine inbouwbreedte van de
dempers en/of kleine verticale demping, een groot deel van de
dynamische wiellast te wijten is aan een zogenaamde "hamer"-

31

oscillatie van de wielen. Met "hamer'-oscillatje wordt hier de
rotatie-trilling van de wielas om het centrum van de as in het
verticale vlak door de wielas bedoeld. Het effect van de
veerstijfheid en inbouwbreedte van de veren wordt aan de andere
kant weer als verwaarloosbaar beschouwd.

Mitschke en Borman [23] gebruikten een mathematisch model van
een voertuig voor hun studies en vonden bij rolexcitatie dat een
reductie in het quotint (inbouwbreedte dempers/inbouwbreedte
wielen) van 1.0 naar 0.4 een verhoging in de dynamische
wiellastvariatie van 70% opleverde, hetgeen ook in § 7.1.
vermeld wordt.

Een vergelijking tussen een starre as en een onafhankelijke
wielophanging toonde aan dat de starre as 50% grotere dynamischeaslasten opleverde dan de onafhankelijke wielophanging.
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6. INVLOED VAN BANDEIGENSCHAPPEN OP DE DYNAMISCHE
WEGDEKBELASTING.

6.1. ALGEMENE INFORMATIE.

De banden van een voertuig hebben de taak om zowel de last te
dragen als de rem-, tractie- en spoorkrachten tussen voertuig en
wegdek over te brengen.

Tegelijkertijd moet, volgens Gough [10], de band de volgende
twee taken vervullen:

- In staat zijn om lokale oneffenheden in het wegdek te
absorberen, zonder dat het wielcentrum een verticale
verplaatsing ondergaat.

- Verschaffen van trillingsvrij transport van het wielcentrum
wanneer er over een glad wegdek gereden wordt.

Deze twee eisen conflicteren elkaar in zekere mate. De
mogelijkheid om lokale oneffenheden te absorberen, hetgeen
volgens Karmn & Koennecke [17] erg belangrijk is om het wegdek te
sparen, vereist een grote flexibiliteit van de band, waar
trillingsvrij transport om vrij constante dimensies van de band
vraagt.
Aan deze eisen wordt redelijk voldaan door de rubberen luchtband,
die in principe bestaat uit een luchtgevulde ringvormige
enveloppe. De dubbelgekromde enveloppe is opgebouwd uit een
netwerk (draadkarkas) van flexibele, maar inelastische draden in
verschillende lagen, die gebed zijn in een verenigende en soms
ook afsluitende matrix van hoog elastisch rekbaar materiaal,
gebruikelijk rubber. In het netwerkgedeelte van het karkas
kruisen de draden elkaar in verschillende lagen, maar de
verschillende lagen zijn alleen met elkaar verbonden door het
elastische matrix-materiaal.
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In het karkas zijn de draden zodanig georiënteerd dat:

Door de afwezigheid van elasticiteit in de draden geen
belangrijke vormveranderingen in de band kunnen ontstaan
wanneer deze met lucht gevuld wordt, zelfs bij een
aanzienlijke overdruk.

Door de flexibiliteit, tesamen met de afwezigheid van
knooppunten, het bandoppervlak zich gemakkelijk aan het
wegdek aanpast wanneer er over een oneffenheid gereden
wordt zonder dat het karkas beschadigd wordt. Hierdoor kan
tevens het dubbel-gekromde manteloppervlak tot een plat
vlak gevormd worden in de contactplaats met het wegdek.

De band voorzien wordt van voldoende stijfheid om krachten
te weerstaan in alle richtingen. Er kan opgemerkt worden
dat langs- (rem-) en zijdelingse krachten van de dezelfde
orde van grootte als de wiellast kunnen zijn.

Lastaanpassing en contactdrukverdeling voor een band kan bij
eerste benadering gedacht worden als volgt plaats te vinden;
In FIGUUR 6.1 is een band (A) gemonteerd op een velg (B).

FIGUUR 6.1 Contactdruk en lastaanpassing voor een band.
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Door middel van de inelastische draadkoorden (C) in de rand wordt
voorkomen dat de band van de velg afglijdt, zelfs als de interne
overdruk (bandspanning) erg hoog is. Er wordt verder aangenomen
dat de luchtgevulde band gemaakt is van een erg dun inelastische
materiaal met een verwaarloosbare buigstijfheid. In het contact
met een vlakke ondergrond, is in dit vereenvoudigde model
verondersteld dat de contactdruk gelijk is aan de bandspanning.

De aanpassing aan de last kan, volgens Gough [10], gedacht
worden plaats te vinden op de volgende manier, zie FIGUUR 6.1 b).
De spanningen in de draadkoorden (C) hangen af van de
bandspanning en de krommingsgraad van de enveloppe in
dwarsdoorsnede. In het gedeelte van de band, dat het contactvlak
bevat, is de spanning in de draadkoorden lager dan in andere
gedeelten rond de velg vanwege het afvlakken van de band, de
bandindrukking (b) en de (als gevolg hiervan) afgenomen
kromtegraad. Dit verschil van spanningen in de draadkoorden is in
evenwicht met de wiellast (P). In principe kan men zeggen dat de
belaste velgen in de draadkoorden hangen.

6.2. BANDTYPEN.
Men kan onderscheid maken tussen twee verschillende typen banden:
cross.-ply banden en radiaalbanden, zie FIGUUR 6.2.

FIGUUR 6.2 Cross-ply banden (a) en radiaalbanden (b).
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Cross-ply banden worden gekarakteriseerd doordat hun karkas is
opgebouwd uit een aantal onderling kruisende lagen met draden,
die lopen van de draadkoord aan de ene kant van de band naar de
draadkoord aan de andere kant van de band en die, in onbelaste
situatie, een hoek van 400 met het syinmetrievlak van de band
vormen, zie FIGUUR 6.2 a).

Tijdens belasten en onder invloed van de wegdekoneffenheden
verandert de hoek van de draden echter elastisch in de
contactzone, hetgeen het de band mogelijk maakt om de
wegdekoneffenheden te absorberen en om een plat contactvlak te
kunnen vormen. Vrachtwagenbanden kunnen veel draadvlakken
bezitten (Volgens de STRO [33] kan dit aantal bij grove
bandafmetingen oplopen tot 24). Vele draadvlakken maken het
bandkarkas echter stijf en de contactdruk kan bij gevolg hiervan
ongelijk verdeeld worden tijdens een grote indrukking van de
band.

Radiaalbanden worden gekarakteriseerd doordat de draden in de
draadvlakken, net zoals bij de cross-ply banden, lopen van
draadkoord tot draadkoord, maar onder een hoek van 900 met het
symmetrievlak van de band. Om het karkas bij elkaar te houden en
deze stijfheid te geven, wordt een zogenaamde riem of gordel van
verschillende lagen van dwarslopende draden (onder een hoek van
10 - 15° met het syminetrievlak) geplaatst rond de band onder de
bedrading, zie FIGUUR 6.2 b). Door de funkties van het karkas op
deze manier te scheiden, worden de veerkarakteristieken van de
band verbeterd en tezeifdertijd wordt de druk in het contactvlak
meer gelijk verdeeld. In de radiaalband wordt op grote schaal
gebruik gemaakt van staaidraad in de draadiagen, hetgeen de
sterkte van het karkas en het leven van de band opvallend
verhogen.

Door de industrie worden nu ook super-single banden op de markt
gebracht, die het mogelijk moeten maken om enkele banden in
plaats van dubbele banden op vrachtwagenassen te monteren, zie
FIGUUR 6.3.
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FIGUUR 6.3 Super-single banden contra dubbele banden.

Super-single banden worden gekarakteriseerd doordat de breedte
van het bandviak een behoorlijk stuk groter is dan zijn hoogte
(Volgens de STRO [33] is de hoogte/breedte-verhouding voor
super-single banden 0.60 tot 0.65 en voor gewone
vrachtautobanden ongeveer 1.0). Tegenwoordig worden ze zowel in
cross-ply vorm als in radiaalvorm uitgevoerd.

De oorspronkelijke gedachte achter super-single banden was dat,
bij een relatief lage bandspanning (450 - 550 kPa voor supersingle banden tegen 600 - 800 kPa voor gewone banden), het
mogelijk moet zijn om eenzelfde gunstige drukverdeling onder
super-single banden als onder dubbel-gemonteerde conventionele
banden te verkrijgen, maar tegenwoordig blijkt dat om een
equivalente belasting toe te staan de bandspanning even hoog moet
zijn als bij conventionele banden.

De gewichtsbesparing die bereikt kan worden door super-single
banden te gebruiken is één van zijn onbetwistbare voordelen. Deze
besparing komt ongeveer overeen met een massa van 150 kg per as
en komt ten goede aan de onafgeveerde massa. Volgens de
fabrikanten verschaffen de in dwarsdoorsnede veranderde
afmetingen (vergeleken met conventionele ontwerpen) vrije ruimtes
die gebruikt kunnen worden voor de reminrichting of om de
bruikbare lasthoogte te verhogen. Een as met dubbel-gemonteerde
banden heeft acht rechtop staande bandwanden, waar een as met
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super-single banden er maar vier heeft. Hierdoor wordt een lagere
rolweerstand en een lagere veerstijfheid van de band verkregen.

6.3. BANDSPANNING EN CONTACTDRIJK.

De informatie van de fabrikant over de toegestane belasting en de
daarbij behorende bandspanning is een eerste vereiste om de
bandkarakteristieken optimaal te kunnen gebruiken.

Er is in § 6.1 opgemerkt dat de contactdruk bij eerste benadering
gelijk gesteld mag worden aan de bandspanning. De band wordt dan
gezien als een inelastische maar erg flexibel medium. In
werkelijkheid moet echter rekening gehouden worden met de
stijfheid van de band en de spanningen in het draadkarkas, zie
FIGUUR 6.4.
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FIGUUR 6.4 Spanningen in draadkarkas en bandwanden.
P = wiellast
S = spanning in de draden
B = "schokkracht" als gevolg van de
stijfheid van de bandwanden
p± = bandspanning
p = contactdruk
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Uit deze figuur verkrijgt men volgens Michelin [19] voor de
wiellast, als Ak het contactoppervlak en B, en S,. de
desbetreffende componenten in verticale richting voorstellen, de
volgende vergelijking:
2

2

8, -

Z

,
,c-

41e

(6.1)

waaruit voor de contactdruk volgt:

- Sfr )
P*

Äl,

(6.2)

Als de bandspanning nul wordt, is het redelijk te
veronderstellen dat de spanning in de draden ook bijna nul is, en
geldt dus voor de contactdruk:

(6.3)

Volgens Gough [10] heeft de band dus een natuurlijke stijfheid,
die bepaald wordt door de weerstand van de wanden tegen buigen.

Bij toenemende bandspanning neemt het contactoppervlak A af en
neemt de spanning in de draden S,, en bij gevolg dus de
schokkracht B,, zij het in veel mindere mate, toe. In eerste
instantie blijft, bij toenemende bandspanning, de verhouding
p/pi. > 1 totdat B,, en S gelijk aan elkaar worden, want dan
geldt; p/pi = 1. Het moment waarop dit gebeurt hangt geheel af
van het materiaal van de band, bandtype en de belasting. Er kan
wel opgemerkt worden dat de bandspanning een waarde bezit die in
de orde van grootte van 300 - 500 kPa ligt. Met steeds toenemende
bandspanning zal de verhouding p/pi steeds kleiner dan 1 worden
(S neemt sterker toe dan B toeneemt!). FIGUUR 6.5 illustreert de
boven beschreven samenhang tussen de bandspanning pi en de
contactdruk pi:.

1]

P.

.pi

FIGUIJR 6.5 De contactdruk p als funktie van de bandspanning pi
bij verschillende wiellasten (P2 > P'
).

De figuur toont ook de invloed van een toegenomen wiellast. Een
hogere wiellast heeft, bij constante bandspanning, een grotere
indrukking van de band tot gevolg. Bij gevolg neemt de
schokkracht B, toe, waarbij verwacht mag worden dat de spanning
in de draden S afneemt als gevolg van een lagere kromtegraad van
het gedeelte van de band dat aanligt aan het contactoppervlak.
Zelfs al neemt het contactoppervlak Al, iets toe, dan zal het
netto effect toch zo zijn alle andere termen in vergelijking
(6.2) toe zullen nemen, zo ook de verhouding p/p, en zal de
kromme voor de hogere wiellast dus boven de kromme voor de lagere
wiellast liggen, zie FIGUUR 6.5.

Ongeveer dezelfde bearguinentatie kan gebruikt worden om de
verschillen in contactdruk tussen cross-ply banden en
radiaalbanden vast te stellen. De radiaalband heeft een grotere
indrukking dan de cross-ply band als gevolg van de lagere
stijfheid van de wanden, bij dezelfde bandspanning en wiellast.
De grotere indrukking resulteert in een lagere spanning in de
draden S,,, en een beduidend grotere verhouding p/pi, en dus zal,
volgens Siebel [28], de kromme voor een radiaalband hoger liggen
dan voor een equivalente cross-ply band.
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Volgens Siebel [28], kan een invers argument gebruikt worden
voor banden met een verschillend aantal lagen. Een hoger aantal
lagen heeft een kleinere indrukking tot gevolg, bij gelijke
belasting en bandspanning, en zijn de wanden van de band dus
minder gekromd. Hierdoor heeft S,. dus een grotere waarde, terwijl
de andere termen in vergelijking (6.2) afnemen. De verhouding
pk/pi

zal dus kleiner worden. Hierdoor zal de kromme voor een

groter aantal lagen lager liggen dan de kromme voor een kleiner
aantal lagen.

Bij toegenomen bandafmetingen (in dit geval de bandbreedte), zal
de verhouding p/p± iets afnemen.

FIGUUR 6.6 toont een voorbeeld van de samenhang tussen
contactdruk en bandspanning voor cross-ply banden en
radiaalbanden bij verschillende wiellasten.

FIGUUR 6.6 De contactdruk als funktie van de bandspanning bij
verschillende wiellasten, voor zowel radiaalbanden
als cross-ply banden.
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FIGUUR 6.7 toont een voorbeeld van de samenhang tussen
contactdruk en bandspanning voor cross-ply banden met een tweetal
verschillend aantal lagen bij verschillende wiellasten.
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FIGUUR 6.7 De contactdruk als funktie van de bandspanning bij
verschillende wiellasten, voor cross-ply banden met
zowel 16 lagen als 12 lagen.

Zoals bij andere typen sterkteproblemen, is het redelijk te
veronderstellen dat de contactdruk (tussen band en wegdek) van
invloed is op de struktuur van het wegdek. De meningen lopen
hierover echter uiteen.

Een verandering in de bandspanning is, volgens van Vuuren [36],
equivalent met 1/3 deel ervan in de verandering in de
contactdruk. Dus een kleine toename in de bandspanning doet de
wegdekschade niet beduidend toenemen.

Kamm & Koennecke [17] en Gauss & Schubert [7] raden een
verlaging van de bandspanning aan, met de bedoeling om een groter
contactoppervlak te verkrijgen. Volgens hen neemt dit oppervlak
ongeveer 5 Z per 100 kPa toe.
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Southgate [30] is van mening dat een (redelijke) verandering in
de bandspanning weinig invloed heeft op de wegdekschade.

Harloff [13] beweert dat een verlaging van de bandspanning een
toename van de spanning in het wegdek tot gevolg kan hebben, met
name in de bovenste laag.

Michelin [19] zegt dat een verlaging in de bandspanning
verhoogde kruipbewegingen van de band in het contactoppervlak tot
gevolg heeft, met als resultaat dat zowel de slijtage van het
wegdek als de slijtage van de band zal toenemen.

In het rapport van de OECD [26] uit 1983 over zware voertuigen
wordt bevestigd dat de contactdruk het meest van invloed is op de
bovenste wegdeklaag, een paar centimeter eronder zijn de
"patrooneffecten" al haast niet meer merkbaar. Het werd
acceptabel bevonden om de gemiddelde waarde van de contactdruk te
gebruiken wegontwerpberekeningen.

6.4. DE VEERSTIJFHEID EN DE DEMPING VAN DE BAND.

De band moet, volgens Wedemeyer [37], niet als een pneuinatische
veer beschouwd worden, maar eerder als een gemodelleerde veer met
voorspanning door middel van lucht onder druk. Men verkrijgt het
veer-effect door spanningsverandering in het draadkarkas,
veroorzaakt door de vervormine van de band in het
contactgedeelte. De spanningsveranderingen resulteren in een
kracht, die via de draadkoorden naar de velg wordt doorgeleid,
zie FIGUUR 6.1 uit § 6.1.

De lucht, die in de band opgesloten zit, ondergaat, volgens
Wedemeyer [37], geen waarneembare verandering in de druk wanneer
het wiel belast wordt en het totale volume van de band verandert
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ook niet merkbaar. Mislukte pogingen om de dynamische wiellast te
bestuderen door het meten van veranderingen in de bandspanning
zijn gerapporteerd door Whittemore [38].

Een bewuste verandering in de bandspanning heeft in grote mate
invloed op spanningsveranderingen in het draadkarkas en is dus
een belangrijk instrument om de veerstijfheid van de band te
veranderen.

FIGUUR 6.8, afkomstig van Michelin [19, toont een voorbeeld van

de veerstijfheid van een band bij verschillende bandspanningen.
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FIGUUR 6.8 De indrukking van de band als funktie van de wiellast
bij verschillende bandspanningen. Data wiel: 11.00R20

In het rapport van Albat [2] staat geschreven dat een lage
veerstijfheid van de band over het algemeen beschouwd wordt als
een gunstig effect hebbend op het leven van het wegdek.
Allereerst kan gesteld worden dat de contributie van de
dynamische krachten duidelijk verlaagd kan worden als de
veerstijfheid van de band verlaagd wordt. Dit bleek overigens ook
al uit FIGUUR 5.4; een hogere statische bandindrukking levert
namelijk een verlaging van de betrokken variatiecoëfficint N op.
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Een lage veerstijfheid van de band kan bereikt worden door een
lage bandspanning (Svenson [34] en Kamm & Koennecke [17]),
banden te gebruiken met vrij grote luchtvolumes (Mitschke [23]),
het gebruik van radiaalbanden (Cady & Ashton [18] en Strifler
[32]) of door super-single banden te gebruiken (Good-Year [9]).
Svenson [34] zegt dat een lage veerstijfheid van de band een
negatief effect heeft op de levensduur van de band wanneer het
luchtvoluine niet wordt verhoogd. Ook van Vuuren [36] doet
hierover een uitspraak, hij zegt namelijk; een lage
veerstijfheid gaat gepaard met een grote vervorming van de band
hetgeen de temperatuur van de band gevaarlijk doet stijgen. Kamm
& koennecke [17] waarschuwen tegen een slechte stabiliteit van
de bandwanden wanneer de bandstijfheid daalt en ziet dit als een
nog te onderzoeken probleem, namelijk de stijfheid in verticale
richting te kunnen veranderen zonder dat dit invloed heeft op de
stijfheid in dwarsrichting.

De banden verzorgen de laatst verende verbinding tussen voertuig
en wegdek. In dit gedeelte van het massa-veersysteem is echter
een belangrijke funktie schaars vertegenwoordigd, namelijk de
demping. Vrachtwagenbanden hebben een natuurlijke demping hetgeen
hoofdzakelijk afkomstig is van het draadkarkas, zij het in een
erg kleine orde van grootte (Kamm & Koennecke [17] en Zahnmesser
[39]). De komst van banden met verhoogde dempingseigenschappen
lijkt, volgens Cady & Ashton [18] voorlopig nog niet erg in
zicht

6.5. ONAFGEVEERDE MASSA.

In § 6.4 is het belang van het beperken van de contributies van
de dynamische krachten vermeld geworden. Bijkomend bij deze
krachten, die afkomstig zijn van voertuigchassis (dansend op
wielophanging!), zijn de krachten, die afkomstig zijn van de
wielen en as, welke veroorzaakt worden door de excentriciteit van
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de wielnaaf, de onrondheid van de wielen en de
wegdekoneffenheden. Een doelmatige methode om deze laatst
genoemde krachten binnen de perken te houden is de onafgeveerde
massa te verlagen, waartoe de banden dus ook behoren (Svenson
[34], Gauss & Schubert [7] en Slibar [18]).
Het is goed mogelijk om de onafgeveerde massa aanzienlijk te
verlagen door het gebruik van super-single banden.

6.6. HET AANTAL BANDEN.

Over het algemeen gezien, kunnen, volgens Deen & Southgate [5],
meerdere banden-sets als gunstig beschouwd worden met betrekking
tot het wegdekbesparende aspect. De verlaging van de spanningen
in het wegdek is, volgens Gerrard & Harrison [8], echter niet
proportioneel met de toename van het aantal banden. Bij een
verdubbeling van het aantal banden, kan, volgens Heleven [14],
een lastverhoging van ongeveer 25 % worden toegestaan.

Verdeling van de last over dubbele banden verlaagt, volgens Gauss
& Schubert [7], de spanningen in het wegdek met 20 - 25 %
vergeleken met enkele banden, bij dezelfde belasting.

Verdeling van de last over meerdere assen is, volgens Zahnmesser
[39], op zich gunstig, maar als de afstand tussen de assen groot
is wordt besturing van de wielen een vereiste, anders zouden de
tangentile krachten op het wegdek te groot worden.

W.
6.7. SAMENVATTING.

Bepalend voor de spanningen in het wegdek is niet alleen het
statisch voertuiggewicht, maar ook de contributie van de
dynamische krachten, die ontstaan als gevolg het rijden over de
wegdekoneffenheden of door excentriciteit van de wielnaaf en/of
door onrondheid van het wiel.

De belangrijkste maatregel die genomen kan worden om de
dynamische krachten te verlagen, is de veerstijfheid van de
banden te verlagen. Dit kan op verschillende manieren gedaan
worden, op zichzelf of in combinatie. Ten eerste kan de
bandspanning verlaagt worden, ten tweede kunnen de afmetingen van
de band verhoogd worden en ten derde kan het ontwerp van het
draadkarkas aangepast worden. Het is belangrijk dat een verlaging
van de veerstijfheid van de band in verticale richting niet ten
koste gaat van de stijfheid in laterale richting zodat opwarming
van de band, als gevolg van vervorming, het leven van de band
niet nadelig beïnvloedt.

Een verlaging van de contactdruk heeft ook een wegdekbesparende
invloed, met name in de bovenste laag van het wegdek. De meningen
zijn hierover echter uiteenlopend. De contactdruk wordt zowel
beïnvloedt door het ontwerp van het draadkarkas als door de
bandspanning. Men moet zich wel realiseren dat een verandering in
de bandspanning normaliter een aanzienlijk kleinere verandering
in de contactdruk bewerkstelligt.

Een verdeling van de last over meerdere assen en banden heeft ook
een wegdekbesparende invloed. De voordelen stijgen echter niet
proportioneel met het aantal banden.

Verder is het aan te bevelen om de onafgeveerde massa, waartoe de
banden dus ook behoren, zo laag mogelijk te houden.

WA

7. INVLOED VAN DE WIELOPHANGINGSGEOMITRIE OP DE DYNAMISCHE
WEGDEKBELASTING.

7.1. INVLOED THEORETISCH BEKEKEN EEN DYNAMISCH VOERTtJIGMODEL.

Zoals ook in hoofdstuk 5 naar voren is gekomen blijkt dat de
dynamische aslastvariaties veroorzaakt door wegdekoneffenheden
verminderd kunnen worden. Deze vermindering kan plaats vinden
door een gladder wegdek (minder ruw) en door een juiste keuze van
dempings- en veersysteemeigenschappen van de voertuigen die over
dit wegdek rijden.
Met behulp van een theoretisch model heeft Mitschke [22] een
aantal verschillende ophangingsgeometrieën onderzocht. Het model
dat hij gebruikt zou hebben zou in eerste instantie een
tweedimensionaal model zijn. Echter met dit model was het alleen
maar mogelijk om te komen tot een beschrijving van de invloed van
de verticale beweging in het verticale middenviak van het
voertuig. om echter een meer aan de werkelijkheid gerelateerd
model te krijgen moest Mitschke [22] overgaan op een
driedimensionaal model. Daardoor is het ook mogelijk om te kijken
naar de invloed van de verschillen in excitatie tussen het
linkerspoor en het rechterspoor van het model. Voor het simuleren
van het wegdek werd gebruik gemaakt van een tweevoudig
tweedimensionaal model. Een input voor het linkerspoor en een
input voor het rechterspoor.
Met het driedimensionaal model was het ook mogelijk om te kijken
naar de invloed van enkele en dubbele banden. Aan de hand van de
gekozen modellen en uitgevoerde simulaties komen hiermee een
aantal aanwijzingen voor een goede keuze van de
veersysteemparameters naar voren, die voor minimale dynamische
aslastvariaties zorgen en daarmee dus een minimale wegdekschade.
Ook blijken deze keuzes bij te dragen aan een verhoging van de
verkeersveiligheid.
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7.1.2. HET GEBRUIKTE MODEL.

Het gebruikte model van Mitschke [22] is in FIGUUR 7.1
weergegeven. De ruimtelijke afmetingen zijn in FIGUUR 7.2
getoond. De vooras is een enkele starre as die niet omgewisseld
werd tussen de verschillende simulaties. In TABEL 7.1 staan de
technische gegevens van het gebruikte model. Het afgeveerde
gewicht van de gebruikte oplegger is 38 ton.

FIGUUR 7.1 Mechanisch vervangingsmodel van de
vrachtautocombinatie.
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FIGUUR 7.2 De ruimtelijke afmetingen van het gebruikte model.

49

A9meo1oorogo
13
12
13
10
15
153

ohino
1.197 0'
1663 0'
2.963 m
2.323 m

0'

.

orogen

Autlieger

16
1
7

3350
2.590

0

0111

19

3.910 m
3.250 Ir
1.320

Y11
0 921

l

19A

1F121
1i2,22
HZ
5

94

0.920 ro
0.920 m
2.100 0'
1.500
2.100

1533

1.533

00033ungen

1F0,D4

0922 0

0 921
1931

Zugnsscnlr..

F.Oer0000en

OLflieger

011
0 1292

301150 S
196200 90 n
196200 9 02
99300 0 I2
96100 S
951950
931950 90 c

01950

:96233 S 01
196200
99100 9
95100 S m
931950 01
531990 6 5

0:2 3

0 .170 m
0.920 01

2.100

6:22:23

Federoallen

ï22
5y33
eRz

1.320
2.850 m

113

30715.3kg.,
0770.0 kOm2
871.0 1002
759.0 kg
759.0 8002
13.0 ago'
33.0 k2
09.0

HA
940

0

rn

0 95 ,

0.920 0
0.920 9
0.920 0
2.100

II

2.100
1.500

01

1.500

0

0 4353

20 ,2,
130 .133
0 23
0 220 3 22
0 230233
0

0

00mp300gs-

Zugoaschlne - Autlieger

931951 S

S

Zugosscoirre

:12
6 Y12
6 y_
e725

632 1 :2 8

0. 595

0 106111
0150157
0209203
0250251

293019.0 kg.'
11162.0
759.3
759.0
03.0 ago 2
00.0

250,251
pFangs-

9 .930 m
115

IVB

10.250 rn
0.385 ro
0.935 n

01292 125
0 1393139
0 120 ,123

90550n

Zugma509ine

011
0121

1775.0 kg

02 2

687.0 kg
981.0 kg

Sassen

Auflieger

0'12
024

08615.0 kg

025
'090

0

az
moz

32.0 kg
09.1 kg

0AA

785.0 kg
785.0 kg
32.0 kg

6 130 133

oz

9696 N. s
13120 N. s
17120 91 m
6560 95 5
6550 NS .

11 9,

'

0 1959105

13302 N.

015,95.156
k1001100
0159 157

33302 330
6851 9. 5
6651 N.

OS.A.6

-1

10 NS S

4; Achsbauart M
S. Acicslau,rS Mb

39.25 kg

TABEL 7.1 De technische gegevens van het gebruikte model.
De onderzochte assen laten zich in twee groepen verdelen. Zie
FIGUUR 7.3.

FIGUUR 7.3 De onderzochte astypen.
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Configuraties met herverdeling van aslast (gekoppelde
assen).
Configuraties zonder herverdeling van aslast (ongekoppelde
assen).

De gekoppelde assen (1)

Balansarmas Ml met demping in de bladvering (droge demping)
Balansarmas M2 met viskeuse demping tegen de body.
C.

Balansschakelas M3 met viskeuse demping tegen de body.
Balansschakelas M4 met droge demping in de bladvering
(coulombse wrijving)
Balansschakelas M5 met "naloopas't met viskeuse demping.

De ongekoppelde assen (II)

Dubbele starre asconfiguratie M6 met viskeuse demping.
Dubbele asconfiguratie M7 met onafhankelijke wielophanging,
luchtvering en viskeuse demping tegen de body.
C.

Dubbele starre asconfiguratie M8 met enkele banden voor en
dubbele banden achter. Viskeuse demping tegen de body.
Dubbele starre asconfiguratie M9 met luchtvering, enkele
banden achter en bladvering en dubbele banden voor. Beide
assen zijn viskeus gedempt.
Dubbele asconfiguratie Mb, zelfde type als M9, echter de
luchtgeveerde as is nu onafhankelijk.

De aangegeven assen worden niet onbeperkt gebruikt in zware
voertuigcombinaties. Welke configuratie gebruikt wordt hangt af
van het gebruiksdoel en welke eisen aan het voertuig en wegdek
gesteld zijn. Zo wordt de balansarmas Ml voornamelijk gebruikt
voor (zwaar) werkverkeer daar deze as een zeer goede aanpassing
heeft als het gaat om het volgen van terreinoneffenheden. De
dubbele asconfiguratie M7 met onafhankelijke wielophanging wordt
voornamelijk gebruikt voor opleggers en bussen.
Om tot een niet te complex model te komen zijn er ook een aantal
aannames voor de mathematische beschrijving gebruikt. De
belangrijkste zijn

51

De wegdekoneffenheden werken slechts in verticale richting
op de contactvlakken tussen weg en band.
De contactvlakken tussen band en wegdek werden beschouwd
als een puntcontact.
De opbouw van de oplegger en van het trekkende voertuig
werden als oneindig torsiestijf beschouwd; de belading is
vast met de oplegger verbonden.
Er werden slechts bewegingen in het verticale vlak
beschouwd. Bewegingen in horizontale langsrichting (rukken)
en bewegingen loodrecht daarop werden verwaarloosd.
De draaibewegingen om de langsrichting (rollen) en de
draaibewegingen om de dwarsas (dompen) werden wel
beschouwd. (vandaar een driedimensionaal voertuigmodel).
Echter gierbewegingen om de verticale as werden niet
beschouwd.
De vertragings-, versnellings- en dwarskrachten werden ook
niet beschouwd.

De ligging van de diverse bewegingsgrootheden zijn in FIGUUR 7.4
ondergebracht.

URÂ

UpA U5RA

L5RA U3RA

U2LI

UILA

Up1

Lok,

U2R1

U2LA

U5pj
SLI

U3L,

U3LA

ULA

U5LA

FIGUUR 7.4 De definities van de bewegingsgrootheden van het
gebruikte model.
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Voor de dubbele assen is geen extra vrijheidsgraad opgenomen
(Dit is de vrijheidsgraad voor de beweging van de asgroep voor
herverdeling van aslast bij wegdekoneffenheden) in het model van
FIGUUR 7.4. Door de assen met aslastherverdeling apart te nemen

komt men tot een flexibel totaalmodel. De vrijheidsgraden van- en
de krachten op deze aparte assen zijn in FIGUUR 7.5 opgenomen. De
assen die getekend zijn astype M6 11(a), Ml 1(a) en M2 1(b).

nT

'KA2

t"

FO2L

\
FC22,Ll

FIGUUR 7.5 De krachten op- en vrijheidsgraden van astype

M6 11(a); Ml 1(a) en M2 1(b).

De aslasten worden als volgt verdeeld
Trekkend voertuig vooras
dubbele achteras
Oplegger :
dubbele achteras

6
ton
8-8 ton
8-8 ton +
38 ton

Naloopassen

10-6 ton

Voor de assen M4 en M3 zijn de krachten en vrijheidsgraden in
FIGUUR 7.6 getekend. Voor de asophanging M5 is dit in FIGUUR 7.7

gedaan.
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FIGUUR 7.7 De krachten op-. en vrijheidsgraden van astype M5.

7.1.3. DE RESULTATEN.

Zoals in bijlage II afgeleid is kan de effectieve
wiellastvariatie gevonden worden uit de wortel van de integraal
van het produkt van de spectrale dichtheid van
wegdekoneffenheden en de amplitude-overdrachtsfunctie van de
dynamische wiellast ten opzichte van de wegdekoneffenheden.
Mitschke [22] heeft de dynamische wiellastvariaties bepaald van
de genoemde veersystemen bij een snelheid van 80 km/h. Verder
werd het statistisch beschreven wegdek volgens bijlage II
gebruikt. De standaard spectrale dichtheid van wegdekoneffenheden
= 8 cm3. Voor een aantal waarden van de dimensieloze
dempingsconstante zijn een aantal simulaties uitgevoerd. In de
figuren zijn alleen de resultaten van de tweede en derde as van
het trekkende voertuig weergegeven daar deze assen maatgevend te
noemen zijn. Waarom deze assen inaatgevend te noemen zijn wordt
door Mitschke [22] niet verteld.
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FIGUUR 7.8 De effectieve dynamische wiellast Pa, als functie
van de demping voor astypen Ml, M6 en M7.
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FIGUUR 7.9 De effectieve dynamische wiellast Pd
als functie
van de demping van de onderzochte assen.

Bij astype Ml valt waar te nemen dat bij een toename van de
demping Pd- groter wordt. Bij alle andere typen is het zo dat
bij toename van de demping een duidelijke afname van

Pd

valt

waar te nemen. Ook is duidelijk dat bij D = 0.3 een minimum
optreedt voor astype M4. Blijkbaar is bij deze configuratie de
droge dempingsbijdrage tegen de balansarm zo groot dat een
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verdere toename van de viskeuse demping tegen de body om de
asoscillaties te onderdrukken niet meer bijdraagt hetgeen in
overeenstemming is met Niehues [25]. Type M6 heeft bij een
dimensieloze demperconstante D = 0.6 de laagst mogelijke
dynamische aslastvariaties. Ook zien we dat de asgroepen met de
ongelijk verdeelde aslast (10-6 ton, MiO) de Pd

iets kleiner is

dan die van de typen met een gelijke verdeling van de aslast (8-8
ton).
Bij stijvere veren kwam Mitschke [22] tot de conclusie dat dan
een lagere dempingsconstante mogelijk is om tot de laagst
mogelijke dynamische aslast variaties te komen. Bij de astypen
met mechanismen voor herverdeling van aslast en droge wrijving is
een wezenlijk lagere dempingsconstante van de viskeuse demping
noodzakelijk hetgeen ook door Niehues [25] bevestigd wordt. De
typen Ml en M4 bereiken, tegenover de astypen met nagenoeg
uitsluitend hydraulische demping tegen de body hogere dynamische
aslasten op een 'ruw" wegdek met een standaard wegdekruwheid
I() > 32 cm3 .
Als men bij asymmetrische dempers de ingaande slag zwak instelt
(lage waarde voor de dimensieloze demperconstante D) t.o.v. de
uitgaande slag dan kwam men met behulp van berekeningen en met de
gemeten wegdekoneffenheden tot de conclusie dat dit tot lagere
dynamische wegbelastingen leidt. Net als eerder genoemd in dit
rapport, komt Mitschke [22] met zijn model tot de conclusie dat
een grotere spoorbreedte van de dempers een lagere dynamische
wegbelasting tot gevolg heeft zoals reeds in § 5.3 vermeld is.
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7.2. INVLOED VAN GEOMETRIE OP DE DYNAMISCHE WEGDEKBELASTING IN DE
PRAKTIJK.

In de literatuur zijn een aantal onderzoeken gepubliceerd over de
relatie tussen verschillende veersystemen en hun wegdekschade. De
eerst komende paragrafen zullen de onderzochte veersystemen
beschreven worden. In de paragrafen die hierop volgen zullen de
resultaten besproken worden.

7.2.1. DE ONDERZOCHTE VEERSYSTEMEN.

7.2.1.1. DE ONDERZOCHTE VEERSYSTEMEN UIT JUNKER.

In 1984 zijn door Junker [15] een aantal assen onderzocht. Deze
zijn weergegeven in FIGUUR 7.10. De technische gegevens staan in
TABEL 7.2. De gebruikte oplegger waaronder alle geteste assen
gemonteerd zijn geweest is in FIGUUR 7.11 getekend.
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FIGUUR 7.10

751
De onderzochte assen uit Junker.
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FIGUUR 7.11 De gebruikte oplegger. TABEL 7.2 De technische
gegevens van de
onderzochte assen.
Junker [15] heeft de asconfiguraties onderzocht met behulp van
een hydropuls waarmee hij het wegdek simuleerde. Deze metingen
heeft hij gecontroleerd met behulp van metingen op een echt
wegdek. De beoordelingscriteria die gebruikt werden voor deze
vergelijking zijn de verticale as- en bodyversnellingen. Om tot
een zekere reproduceerbaarheid te komen van de metingen op het
wegdek heeft hij een tweetal asconfiguraties onder verschillende
belastingstoestanden gemeten.
De meetpiaatsen op het voertuig staan in FIGUUR 7.12.

FIGUUR 7.12
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Aanhanger met daarop de meetpiaatsen van de
versnellingsopnemers.

De versnellingsopnemers die gebruikt zijn in de hydropuls zijn
van het inductieve type. Voor het meten van de verticale
asversnellingen is gebruik gemaakt van piëzo-electrische
opnemers. Om de meetfouten veroorzaakt door de inassatraagheid van
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de wielsteun op de hydropuls te compenseren is gebruik gemaakt
van een analoge rekeninachine die deze kracht simuleert en daarna
aftrekt. Het meetschema is weergegeven in FIGUUR 7.13.
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FIGUUR 7.13
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Schematisch meetschema om de onderzochte assen te
analyseren.

In Arbeitsausschuss "Strassenbeanspruchung" [3] zijn een aantal
asconfiguraties onder vrachtwagens, opleggers en trekkers
onderzocht. Echter onduidelijk is wat de verschillende
veersystemen onder de geteste voertuigen zijn. Zodoende kunnen
uit dit rapport ook geen conclusies getrokken worden betreffende
de dynamische wegbelasting veroorzaakt door de verschillende
veersystemen. In het rapport staan wel een aantal zinvolle
opmerkingen en aanbevelingen voor een wegvriendelijke
veerconstructie waarover elders in dit rapport aandacht besteed
zal worden.

7.2.1.2. DE ONDERZOCHTE VEERSYSTEMEN UIT HAUN.

Hahn [12] heeft in navolging van Görge [11] ook een aantal
ascombinaties nader bekeken. Görge [11] voerde in "Stufe 1 und
2a/b" een aantal inleidende experimenten uit om onder andere een
goede methode te vinden om dynamische aslasten en vervorming van
het wegdek te meten.

Hahn [12] heeft in "Stufe" 3, 4 en 5

respectievelijk enkele, dubbele en drievoudige ascombinaties
onderzocht. De onderzochte asconfiguraties zijn in FIGUUR 7.14
weergegeven.

61

Aniitinter-Trapeofeder
86, c-59'lON/w (Seite), fl622,5 2w 5,5bwr

Anti

+
=w
0

Kurebezeiç
T,
Za 5,5

r-Parabej feder

dt, c.61.1046/m (Selt.), 15622.5 6 8,5bwr
dt, c61.104l(/w (Seite), 11622,5 2w 5,5bwr
lOt, c-83.104N/,, (Saita), 11822,5 Za 7,756wr

t 0,5
61, 2w 5,5
PlO, 83, Za 7,75

lot, --38-104rf/- (Salto), 11822,5 Za 7,756ar

1,10, 38, Za 7,75

P8,

Pa,

LSw-Pnrabwlfeder

H

lOt,
lOt,
lot,
tot,

9

Hf
Hit

-

-

/

W
-

c-60.1049/w (Seit.),
c60104H/a (5.60e),
c40 104N/w (Seit.),
c..4010417/. (Saitw),

ohne D6wpfer' ,
wit D6wpfwr
2
otine D6wpfer
)
t
mitDdapfer

PlO,
00, 2w 7,25
610, 60, aD, Za 7,25
fl0, 40. wO, Za 7,25
210, 40, .tD, Za 7,25

Anhanger-Verbundarrrep,,t, rorobelreder

Kurzbeoetchnunp

2abt, c..200l046/w (Seite), 5622,5 t
2obt, ca700.10N/. (Seite), 11622,5 Zo

VOr2xa, 200, t 6,5
V8P2ww, 2,
5.5

.

Anhanger-LuftfederapftreC.t
2wdt,
2wdt.

.64lON/ (Seite), 15622,5 t
-110l4/. (S.tt.), 11022,5 Za

6 204, 64, t 8,5
6 7ww, 1,4, Zo 5,5

Lkw-6606eb.ikenwggregwt, 1r.pewfeder,
II 6 27,5 Zw,litng

11,4
010

Hit
ft

w

J

(

whne Vawpfer,
2adt, c.l96.1048/
2.06, e.196.lON/.
2adt, w-147.104tt/w
2wat, c.147.10N/,.

(Sette),
(Seite),
(Seite),
(Zette),

alt Odaprar,
c-147

(Zattw), 5,5b.r

7,l5bwr
5,5bwr
7,756.,5,56.,-

61, 2wd,
6!, 2ad,
CL 206,
CI. 2.0,

136,
lqL,
147,
147,

WI,02w4, 147, Za 5,5

::::.:0;;;a(;:e),i:l122,;.:::.r

Aah8nger-Lwftwggregot
t

Achaloot 3w7,35t

-

C'.110.1046/n, (Seita), 15622,3 t, 8,0 bAr

FIGUUR 7.14

Za 7,75
Zo 5,5
Zw 7,75
Z. 5,5

t, 3w7,35

De onderzochte ascombinaties uit Hahn.

Ook hier is gebruik gemaakt van versnellingsopnemers. Deze werden
geplaatst op onder andere de wielnaven. De versnellingskrachten
veroorzaakt door de massatraagheden tussen wegcontactoppervlak en
opnemer (massa's van band, velg en wielnaaf) werden gecompenseerd
door middel van meting van de versnellingen van de genoemde
onderdelen, waarna de gemeten krachten werden aangepast. De
eigenfrequentie van het gebruikte meetsysteem ligt ongeveer op
150 Hz, terwijl de gemeten frequenties tot ongeveer 25 Hz
interessant zijn. Zodoende is het meetsysteem vrij van
eigenresonanties door gebruik te maken van een filter die
frequenties boven de 25 Hz afkapt.

7.2.1.3. DE ONDERZOCHTE VEERSYSTEMEN IJIT SWEATMAN.

Sweatman [35] heeft ook gekeken naar de relaties tussen
wegdekschade en verschillende veersystemen. De veersystemen en
asconfiguraties die hij onderzocht heeft staan in FIGUUR 7.15. De
technische gegevens staan in TABEL 7.3. De statische aslast van
de tandemassen is 12.15 ton en de banddruk is koud
respectievelijk warm 500 kPa en 700 kPa. De statische aslast van
de drievoudige assen is 18 ton.
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De onderzochte asconfiguraties uit Sweatman.
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TABEL 7.3

trailer

6 air bags
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"

yes

De technische gegevens van de onderzochte astypen.

Voor de metingen maakte hij gebruik van een krachtopnemer met
rekstrookjes die gemonteerd was aan de wielnaaf. De twee
krachtcomponenten die in het wielviak gemeten werden roteerde
met het wiel mee. Door middel van vectoroptelling in het wielviak
kwam men aan een ontbinding van deze somvector in de richting
parallel aan het wegdek en loodrecht daarop. Deze laatste is dus
van belang voor de bepaling van de dynamische aslastvariaties.
Net als bij de hier voorgenoemde onderzoekers werden de
massatraagheden gecompenseerd. Opgemerkt dient te worden dat
Sweatman [35] uit zijn metingen geconcludeerd heeft dat de
effecten van de massatraagheden praktisch te verwaarlozen zijn.
Sweatman heeft geen specificatie gegeven van de grootte van de
spectrale dichtheid van wegruwheid. Hij bepaalde de wegdekruwheid
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door te kijken naar de som van de relatieve verplaatsingen van de
as ten opzichte van de body. Men reed hiertoe men een stationcar
van het personenautotype over verschillende wegdekken. De lengte
en het aantal van de relatieve verplaatsingen zijn afhankelijk
van het gebruikte veersysteem en zodoende is er geen eenduidige
relatie tussen de genoemde meetmethode en de spectrale dichtheid.
Daar in dit rapport gewerkt wordt met de spectrale dichtheid als
uitgangspunt om relatie van de verschillende veersystemen tussen
de verschillende onderzoeken te vergelijken is dit rapport van
Sweatman alleen maar interessant om te kijken naar de prestaties
van de veersystemen onderling binnen dit onderzoek.

7.2.1.4. DE ONDERZOCHTE VEERSYSTEMEN UIT MITCHELL.

Mitchell [21] heeft ook een aantal voertuigen onderzocht te
weten

Volvo F-88 twee-assige vrachtwagen met bladveren met een
gewicht van 16.26 ton. Omdat dit voertuig ontworpen was
voor het trekken van trailers (opleggers) is de aangedreven
achteras voorzien van zeer stijve bladveren met veel
bladen.
Daf 3300 twee-assige trekker voorzien van bladveren om
ondergenoemde opleggers te trekken. Mitchell [21] noemt
verder geen massa van dit voertuig.
Daf F95 twee-assige trekker met luchtvering. Massa ook
onbekend.
Een vier-assige aanhangwagen met omgekeerde bladveren op de
achterste asgroep.
Een twee-assige oplegger met enkelvoudige bladveren.
Een twee-assige oplegger met luchtvering
Een drie-assige oplegger met drievoudige bladveren.
Een oplegger met een afneembaar subframe waarop
verschillende veersystemen gemonteerd kunnen worden.

De opleggers zijn ongeveer 12 meter lang. De vier-assige
voertuigcombinaties zijn tot 32.52 ton beladen en de vijf-assige
gelede voertuigen tot 38 ton. Hoe de verdeling van de statische

aslast is, is niet genoemd. Ook figuren en verdere technische
gegevens ontbreken in dit rapport van Mitchell. Deze
onvolledigheden zijn waarschijnlijk te wijten aan het feit dat
dit rapport nog niet de definitieve versie is, maar een
manuscript.
Door meting met behulp van rekstrookjes op de assen tussen de
bevestiging van het verende element en wielnaaf werden de
additionele krachten geregistreerd plus een correctie van de
traagheidskrachten van de onafgeveerde massa met behulp van
versnellingsopnemers op de wielnaaf.

7.2.1.5. DE ONDERZOCHTE VEERSYSTEMEN UIT JUNKER & BORDFELD.

Tot slot hebben Junker & Bordfeld [16] een prototype van een
geoptimaliseerde asconfiguratie met luchtvering ontwikkeld om zo
laag mogelijke aslastvariaties te creëren. De uitvoeringsvorm van
dit prototype is te zien in FIGUUR 7.16 terwijl de technische
gegevens in TABEL 7.4 staan. De statische aslast bedraagt 80 kN.
Dit is dus 40 kN per wiel.

TECHNISCHE DATEN
DES OPTIMIERTEN OOPPELACHSAGGREGATES
PRINZIP
RAOSTANQ:

ZxEinfach-Starrachse mit pneumatischem
Achslastausgleich (optional Achstift)
11.(7 = lSSOrnm

SPUR WE/TE:

u1864mm

BERE/FUNG:

Zwillingsbereifung 2x 1000 R 20

RE/FENFEOERSTE/FIGKEIr:

CR

ACHStIASSEN:

ml, 2

850kg (mit Zwitlingsbereifung)

e17

430 kgm2

TRANPEL TRAGHE/TSFIQMENT:
FEOERUNG:

RolIbaIg- Luftfederung mit Kolbentasilierung und Zusatzvolumen

FEDERSPUR Wf/TE:

UF = ilOOnin

FEDERSTEIFIGKE/T

Kennlinien suehe BtW 15

FEOERSTE/FIGKE/T IN
KONSTRUKT/ONSLAGE:
(RADBEZOGEN)

c

DAJIPFUNG:

TABEL 7.4

= 1.810' NIm

155 500 N/m

c j,,,= 64 450N/m

OAs'fPFERSPIJR Wf/TE:

Hydr Zweirohrdampfer nit lastabhangig
schaitbarer Kennurig
u0 r 890 rmn

OAMPFERKENNUNG,

Kenritinien suehe Buki 16

ZUG-/ORUCKSTUFENVERHALTN/S:
(vrO2Sm/s)

65/1

DANPFUNGSMASS

OA = 0

• 0 30

De technische gegevens van het geoptimaliseerde
tandemasstel.
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FIGUUR 7.16

De
constructie
tandemasstel Bi.

van

het

n

geoptimaliseerde

De basis van dit prototype is een tandemasstel bestaande uit
starre assen met luchtvering en een systeem voor herverdeling van
aslast met behulp van een luchtleiding systeem dat de balgen van
de assen onderling met elkaar verbindt. Het principe van
herverdeling van aslast staat ook in hoofdstuk 4 vermeld.

7.2.2. DE RESULTATEN VAN DE ONDERZOCHTE VEERSYSTEMEN.

7.2.2.1. DE RESULTATEN VAN JIINKER.

Junker [15] heeft de eerder genoemde assen op een gemiddeld
wegdek met een standaard spectrale dichtheid van de
wegdekoneffenheden van «() = 9 cm3 en een helling w = 1.94 bij
80 km/h onderzocht. Ook heeft hij de voertuigen op een goed
wegdek laten rijden bij deze snelheid. De waarde voor de
standaard spectrale dichtheid van de wegdekoneffenheden is in het
laatste geval I(n) = 0.5 cm. Verder zijn deze testritten
uitgevoerd in zowel beladen als onbeladen toestand.
In onbeladen toestand komt men tot een relatief hoge
aslastvariatie coëfficint s hetgeen te wijten is aan de
normering die toegepast is door te delen door de statische
aslast. Echter in hoofdstuk 2 is afgeleid dat het invloedsgetal
voor wegdekschade o.a. afhankelijk is van de vierde macht van de
statische aslast zodat er totaal gezien een afname van het
invloedsgetal voor wegdekschade waar te nemen valt als men de
onbeladen toestand vergelijkt met de beladen toestand. De
resultaten staan in FIGUUR 7.17 weergegeven.

' 1,00
080
0,60
0,4C
>D 020

FAHRBAHN A v80km/h

FIGUUR 7.17

De dynamische aslastvariatiecoëfficiënten 79 van
de verschillende veersystemen in onbeladen
toestand.

Te zien valt dat astype Ji op een gemiddeld wegdek een zeer hoge
piek voor de variatiecofficiënt

heeft. Deze is te wijten aan

de ongedempte pendelbewegingen om de spil van de tandamasgroep.
Bij een gemiddeld wegdek - Fahrbahn Rtt - is te zien dat de
variatiecofficiënt s voor dit type zelfs groter is dan 1.
Bij type J2 en J3 waarin droge demping en bladveren zijn
toegepast is een hoge dynamische aslastvariatie coëfficiënt doch lager als bij type Ji - vast te stellen. Deze lagere waarde
komt doordat de droge wrijving van de bladveerondersteuningen
minimaal is omdat er teflon op die plaatsen is aangebracht. De
meest gunstige asdynamiek is te constateren bij de luchtvering.
Dit komt door de lage eigenfrequentie van de body en toepassing
van hydraulische (viskeuse) dempers.
Op een goed wegdek - 'Fahrbahn A" - is zoals te verwachten was de
dynamische aslastvariatie coëfficiënt 9 veel lager. Echter wat
ook duidelijk naar voren komt dat de onderlinge verschillen
tussen de verschillende veersystemen veel kleiner zijn. De
rangvolgorde qua kwaliteit van de veersystemen blijft echter
onveranderd. Een uitzondering hierop is type J6. Deze heeft geen
optimale instelling bij lage wegdekamplitudes en is daardoor
nauwelijks beter dan de bladgeveerde assen.
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FIGUUR 7.18
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van
De dynamische aslastvariatiecofficiënten
de verschillende veersystemen in beladen
toestand.
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Zoals uit FIGtJtJR 7.18 blijkt is de variatiecoëfficiënt s in
beladen toestand veel lager. Echter op de waarde van het
invloedsgetal voor wegdekschade (zie hoofdstuk 2) heeft dit maar
weinig invloed. Zoals eerder genoemd hangt dit getal sterk af van
de vierde macht van de statische aslast zodat het invloedsgetal
voor wegdekschade in beladen toestand veel groter wordt. Net als
in onbeladen toestand viel vast te stellen, geeft het astype Ji
een hoge waarde van de variatiecoëfficiënt

hetgeen te wijten is

aan de ongedempte pendeloscillaties van de asgroep.
De andere bladgeveerde assen hebben nauwelijks lagere waarden
voor de variatiecoëfficiënt s. Dit is toe te schrijven aan het
grote aandeel dat de eigentrillingen van de opbouw (1 â 2 Hz)
hebben dat wil zeggen dat er een hoge spectrale energie in dit
frequentiegebied aanwezig is waardoor de oppervlakte onder de
grafiek van de spectrale dichtheid als functie van de frequentie
groter wordt. De verschillende verhoudingen van de aandelen van
het frequentiegebied van de body en de assen bij de assen J2 en
J3 komen nauwelijks naar voren in de hoogte van de
variatiecoëfficiënt

S.

Ondanks de totaal verschillende

constructies van Ji en J4 bereiken beide typen een bijna even
grote ongunstige waarde van de variatiecoëfficiënt s. Het
duidelijk lagere niveau van de variatiecoëfficiënt î voor de
luchtvering wordt in eerste instantie bereikt door een lage
eigenfrequentie van de opbouw, terwijl dit lagere niveau van het
astype J6 door gunstige veereigenschappen zoals een goede
roldemping en afwezigheid van dansbewegingen van de body (1 â 2
Hz) bewerkstelligd wordt. Doordat bij volle belading van het
testvoertuig de dempingsconstante van de hydraulische dempers te
laag is, is geen verdere verbetering van de twee laatst genoemde
assen waar te nemen bij grotere wegdekoneffenheden.

7.2.2.2. DE RESULTATEN VAN HAHN.

Hahn [12] heeft eerder genoemde assen op een aantal wegdekken
onderzocht te weten een "goed", "gemiddeld" en een "slecht"
wegdek. Om echter tot een vergelijking tussen de verschillende
veersystemen te komen is alleen een gemiddeld wegdek met een
standaard spectrale dichtheid van Z() = 10 cm3 en een snelheid
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van 80 km/h in beschouwing genomen. De resultaten van de
enkelvoudige assen zijn FIGUUR 7.19 opgenomen.
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Het blijkt dat bijna in alle gevallen grotere additionele
krachten aan de rechterzijde van het voertuig gemeten zijn. Deze
verschillen zouden misschien volgens Hahn [12] te verklaren zijn
doordat de wegdekoneffenheden niet helemaal door een normale
verdeling te beschrijven zijn. Het zou best zo kunnen zijn dat
aan de rechterzijde juist hogere amplitudes van die frequenties
uit het wegdek aanwezig zijn waarvoor de veersystemen selectief
gevoelig voor zijn.
Voor de genoemde dubbele assen zijn de resultaten van een
gemiddeld wegdek in figuur 7.20 weergegeven.
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FIGUUR 7.20

De snelheid waarmee gereden is 70 km/h.

Met behulp van de

formules in bijlage II en § 5.1. zijn de dynamische
om te rekenen naar 80 km/h

variatiecofficinten
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astype

11
11
11
11

F110
F111
H13
F117
F118

11
11
11

TABEL 7.5 De

0,115
0,115
0,060
0,150
0,100

11
11
11
11

0,1211
0,1211
0,0611
0,1611
0,1111

variatiecoëfficiënten
70
aslast
dynamische
omgerekend naar de waarden bij 80 km/h met
()=10 cm.
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Duidelijk valt op de hoge variatiecoëfficiënt s voor het type H17
zonder demping hetgeen ook bij Junker [15] het geval is. Zoals
reeds opgemerkt is wordt deze hoge waarde veroorzaakt door de
ongedempte eigentrillingen van de asgroep om de spil. Door
montage van schokdempers valt een duidelijke verbetering waar te
nemen. Dit is te zien aan de duidelijk lagere waarde van de
variatie coëfficiënt van astype H18. De schokdempers zorgen dan
voor demping van de onafhankelijke oscillatiebewegingen.
Verder komt naar voren dat de grootste additionele dynamische
aslast op de tweede as werd gemeten. Type H13 geeft veel minder
pieklasten dan HlO en H11. Dit is te wijten aan - zoals Junker
[15] ook al opmerkte - de slappere veren van type H13. Dit
resulteert dus in een lage eigenfrequentie van de afgeveerde
massa. ook het feit dat de assen F113 onafhankelijk opgehangen
zijn draagt bij aan een lage dynamische irariatiecoëfficiënt s. In
het algemeen kan gezegd worden dat de assen met schokdempers
significant lagere additionele aslasten te verduren krijgen dan
assen zonder schokdempers. Stijvere veren en banden zorgen in
alle gevallen voor wat grotere dynamische aslasten, maar deze
verschillen zijn niet significant te noemen. In TABEL 7.6 zijn de
eigenfrequenties van de verschillende veersystemen gegeven.

Aggregate Assembly

-

Aufbaueigerifrequenz f2
Heave frequency

Achseigenfrequenz f1
Axie hop frequency

Natural frquency
of axie
system
Parabolic leaf
springs, mechanical
compensations

H F1

2,0 Hz

12,8 Hz

H 13

1,35 Hz

10,9 Hz

Air springs

H

1,8 Hz

12,1 Hz

Walking beam on
steel spring

i

TABEL 7.6 De eigenfrequenties (fa-wo/2rr) van de opbouw en de
dubbele assen voor de verschillende veersystemen.

Duidelijk valt te zien dat de aseigenfrequentie van de
luchtvering lager is dan die voor de typen met bladveren. Dit is
te wijten aan het feit dat er droge wrijving - dus demping - in
de bladveren aanwezig is. Hierdoor kan onder bepaalde
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omstandigheden partiële blokkade ontstaan. Dit kan in de loop der
tijd ook nog verergeren door corrosie en ophoping van vuil tussen
de elementen. Het een en ander is in § 3.1. ook nog toegelicht.
Dit fenomeen zorgt voor een toename van de resonantiefrequentie.
De resultaten van Hahn voor drievoudige assen staan in FIGUUR
7.21.
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Ook deze assen zijn bij een snelheid van 70 km/h getest. De
correctie van 70 km/h naar 80 km/h gebeurt op dezelfde manier als
bij de tweevoudige assen. De resultaten staan in TABEL 7.7. De
genoemde feiten en opmerkingen bij de tweevoudige assen zijn ook
op de drievoudige assen van toepassing.
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astype
II

H19
H20

11

Seo

570
II

II 0,140 II
11
0,030 II
II

0,1511
0,0411

II

TABEL 7.7 De
dynamische
aslast
variatiecoëfficiënten
omgerekend naar de waarden bij 80 km/h met
z5(a 0 )=10 cm3 .

o

7.2.2.3. DE RESULTATEN VAN SWEATMAN.

De geteste veersytemen van Sweatman [35] blijken nogal te
variëren qua grootte van de additionele dynamische aslast. Dit is
weergegeven in FIGUUR 7.22.
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Triaxie Suspencions

De dynamische aslastvariatiecoëfficiënten 9 van
de verschillende onderzochte veersystemen uit
Sweatman [35] op een "glad", "gemiddeld" en een
"ruw" wegdek en bij verschillende snelheden.

De voorspelbare sterke effecten van de voertuigsnelheid en
wegdekruwheid staan er ook vermeld. Om tot een simpele
representatie van de resultaten te komen zijn de wegoppervlakken
in groepen geplaatst per veersysteem. De drie wegtypen worden als
"glad", "gemiddeld" en "ruw" betiteld. Het aantal relatieve
verplaatsingen van de as ten opzichte van de body is
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respectievelijk 20 - 40 verplaatsingen per kilometer, 60 - 90
verplaatsingen per kilometer en 140 - 190 verplaatsingen per
kilometer. In § 7.2.1. staat deze grootheid verder toegelicht.
De amplitudes van de additionele dynamische krachten die optraden
werden als normaal verdeeld beschouwd. De hoogste effectieve
waarde van de dynamische aslast variatiecoëfficint ( 9 = 0.37
werd voor het S9 type waargenomen bij 80 kin/h op een ruw wegdek
De laagste dynamische aslastvariatiecofficiënt ( s = 0.02 ) werd
door het drie-assige type S4 veroorzaakt bij 40 km/h op een glad
wegdek.
Verder blijkt uit het rapport van Sweatman [35] dat gemiddeld
genomen over alle wegdekken de astypen met een centrale lagering
voor de herverdeling van aslast ( S5, S6, S8 en S9 ) een hogere
dynamische aslast variatiecoëfficiënt genereren dan de
trailerveringen ( Si, S2, S3 en S4 ) hetgeen in Junker [15] ook
naar voren kwam.
Sweatman [35] concludeert verder dat de torsiestaafvering S7
verreweg superieur is ten opzichte vanj de andere veersystemen.
Zoals uit de tabel blijkt heeft de torsiestaafvering een relatief
lage veerstijfheid gecombineerd met hydraulische demping. De
goede prestatie van dit veersysteem zou, naast een lage
veerstijfheid, te danken kunnen zijn aan een lage massatraagheid
waardoor er lagere traagheidskrachten gegenereerd worden. Dit
type vering dat niet erg gebruikelijk is voor zware voertuigen,
zou een goede kandidaat zijn om te komen tot een lage dynamische
wegbelasting. Deze vering is niet geschikt voor een voertuig met
een hoog zwaartepunt zoals ook al in § 3.4. opgemerkt is.
Verder valt op dat het type S9, die een lagere veerstijfheid
heeft als de torsiestaafvering, de grootste dynamische aslasten
veroorzaakte. De afwezigheid van dempers is waarschijnlijk de
oorzaak van de slechte prestatie van dit veersysteem.
De verschillen in prestaties tussen de tandemassen en de
drievoudige assen zijn klein hetgeen ook Hahn [12] gevonden
heeft. Verder geeft Sweatman [35] aan dat de verschillen tussen
de luchtvering ( S3, S4 ) en de bladgeveerde typen ( Si, S2
verwaarloosbaar klein zijn hetgeen door Mitchell [21] niet
onderschreven wordt. Hij zegt juist dat de luchtvering verreweg
superieur is boven alle andere veersytemen.

Vká

Sweatman [35] heeft ook gekeken naar de invloed van een toename
van de statische aslast van 12 ton naar 15 ton voor een tweetal
astypen. De twee geteste astypen zijn Si en S3. De resultaten
staan in FIGUUR 7.23.

FIGUUR 7.23

De invloed van een verhoging van de statische
aslast
van 12 ton naar 15 ton op de
dynamische aslastvariatiecoëfficiënt van twee
veersystemen bij verschillende snelheden en
wegdekruwheden.

De dynamische prestatie van S3 werd maar een klein beetje
beLnvloed door een hogere statische aslast. Het bladgeveerde type
Si gaf een hogere dynamische variatie cofficiënt te zien bij een
hogere statische aslast. Dit zou kunnen aangeven dat de laatst
genoemde vering, waarvan de demping bewerkstelligd wordt door
wrijving tussen de bladveerelementen - zie ook § 3.1.1. - niet
meer in staat is de verticale bewegingen te dempen bij een hogere
aslast. Dit is ook geheel in overeenstemming met het feit dat de
drie-assige bladgeveerde as S2 een betere dynamische prestatie
levert dan de tweevoudige bladgeveerde as Sl doordat de
individuele aslast van de laatst genoemde as lager is.
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7.2.2.4. DE RESULTATEN VAN MITCHELL.

Mitchell [21] heeft de genoemde veersystemen op een zogenaamd
gemiddeld wegdek onderzocht. De standaard spectrale dichtheid van
de wegdekoneffenheden is

= 12 cmi. Deze 12 cm is een

schatting daar in Mitchell [21] geen wegdekruwheid vermeld
staat. De resultaten als functie van de snelheid zijn in FIGUUR
7.24 weergegeven.

FIGUUR 7.24

De dynamische aslastvariatiecoëfficinten 9 voor
vijf verschillende veersystemen als functie van
de snelheid op een gemiddeld gedeelte van de
TRRL-testbaan.
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Daarin wordt duidelijk dat bijna bij elke snelheid de
luchtgeveerde assen MT3 en MT5 een lagere dynamische variatie
coëfficint s hebben dan de blad- en rubbergeveerde assen MT1,
MT2, MT4 en MT6. In TABEL 7.8 staan de variatiecoëfficiënten
omgerekend naar een standaard spectrale dichtheid van de wegdek
(o) = 10 cm3 bij 80 km/h. om een indruk te krijgen

oneffenheden

ten opzichte van de andere onderzoeken. Echter wordt niet
duidelijk welke geometrie de veersystemen bezitten. Daarom is
deze tabel niet geschikt om een rechtstreekse vergelijking te
maken met andere onderzoeken. Deze vergelijking is ook niet
mogelijk omdat de TRRL-testbaan niet helemaal representatief is
voor de openbare weg en omdat de wegdekruwheid (f) een
schatting betreft. Uiteraard kan men wel een classificatie van de
veersystemen binnen het onderzoek van Mitchell vaststellen.

Ii
II
IIkoJ (cm)II

12

10

11

Ii

astype
li

11
ij
11
11
11
II

MT1
MT2
MT3
MT4
MT5
MT6

1

11
11
11
II
11
11
II

0,170
0,210
0,100
0,140
0,080
0,120

11
11
11
II
11
jj
II

0,1611
0,1911
0,0911
0,1311
0,0711
0,111

II

TABEL 7.8 De dynamische aslastvariatiecofficiënten s bij 80
km/h. omgerekend van een standaard spectrale dichtheid
van de wegdekoneffenheden ()=12 cm naar ()10
cm.

Uit metingen met de opleggers met de verschillende veersystemen
achter een trekker met één type vering is naar voren gekomen dat
het veersysteem dat op de oplegger gebruikt wordt geen merkbare
invloed heeft op de vering van de trekker. Dit is belangrijk
omdat dat betekent dat het veersysteem van de trekker niet
vergeleken hoeft te worden met een bepaalde oplegger. Of het
andersom, dus of het gebruikte veersysteem van de trekker invloed
heeft op het gebruikte veersysteem onder de oplegger, waar is
weet men nog niet. De TRRL (Transport And Road Research

Laboratory) zou dit in het voorjaar van 1989 onderzoeken.
Net als Hahn [12] al concludeerde is de lagere
variatiecoëfficiënt van de luchtvering (MT3, MT5) volgens
Mitchell [21] het gevolg van een lage eigenfrequentie van de
afgeveerde massa en dus een lage veerstijfheid (W0 V(c/m)). Ook
de afwezigheid van droge wrijving draagt bij in een lage waarde
van de variatiecoëfficiënt. Een hele lage veerstijfheid draagt
echter bij in een lage rolstijfheid. Daarom is het noodzakelijk
een torsiestabilisator aan te brengen. Daarbij is ook voldoende
demping noodzakelijk.
Verder komt Mitchell [21] net als Hahn [12] en Arbeitsausschuss
"Strassenbeanspruchung" [3] tot de conclusie dat aangedreven
assen lagere dynamische aslastvariaties veroorzaken dan nietaangedreven assen ondanks het feit dat deze een hogere statische
aslast hebben. Verder concludeert hij dat de luchtveringen
verreweg superieur zijn aan de bladgeveerde typen, in het
bijzonder de bladveringen met een centrale lagering om een
statische herverdeling van aslast te bewerkstelligen. Deze
superioriteit wordt door Sweatman [35] niet onderschreven.

7.2.2.5. DE RESULTATEN VAN JIJNKER & BORDFELD.

Junker & Bordfeld [16] hebben hun geoptimaliseerde tandemasstel
zowel op de weg als op de proefstand onderzocht. De gebruikte weg
om de metingen te verrichten voldeed aan dezelfde specificaties
als de "Fahrbahn

R'T

die Junker [15] gebruikt heeft. Deze

specificaties staan vermeld in het begin van § 7.2.2.1. In FIGUUR
7.25 zijn de resultaten van het geoptimaliseerde tandemasstel Bl
in vergelijking met de luchtgeveerde assen B2 en bladgeveerde
assen B3 in de vorm van de effectieve dynamische
wiellastvariaties als functie van de snelheid weergeven.
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FIGUUR 7.25

als
De effectieve wiellastvariatie
functie van de snelheid van het geoptirnaliseerde
tandamasstel Bi in vergelijking met de
luchtgeveerde assen B2 en de bladgeveerde serie
assen B3.

Daarin is te zien dat het ontwikkelde prototype Bi in het
onderzochte snelheidsbereik een lineaire toename van de
dynamische aslast variatiecofficiënt heeft van s = 0.09 ( Dit
s =
is dus Fd/F..1. = 3.5 kN/40 kN = 0.09 ) bij 40 km/h tot ~
0.13 bij 80 km/h. Daarentegen leiden de dynamische aslast
variaties van de ongunstige serieassen B3 tot een dynamische
aslastvariatiecoëfficint van

= 0.24 bij 40 km/h tot s = 0.27

bij 80 km/h bij een zelfde wegdek(ruwheid). De luchtgeveerde
assen B2 zitten qua dynamische aslastvariatiecofficiënt tussen
beide net genoemde typen in. De waarde van s loopt van
bij 40 km/h. op naar
bij

cI(i))

0.12

= 0.18 bij 80 km/h. Deze resultaten gelden

= 9 cm3. In TABEL 7.9 staan de dynamische

aslastvariatiecoëfficinten s omgerekend naar
een snelheid van v = 80 km/h.

(jo)

=10 cm3 bij
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!tkfoJ (cm)I

9

10

ijastype

II
1
1

Bi
B2
B3

0,130
0,180
0,270

11
II

0,1411
0,19!
0,2811

TABEL 7.9 De dynamische as1astvariatiecoëfficinten
bij 80
km/h. omgerekend van een standaard spectrale dichtheid
van de wegdekoneffenheden D( 0 )9 cm3 naar (Mo)=10
cm3 .

Met behulp van het in hoofdstuk 2 geformuleerde criterium voor
wegdekschade worden de dynamische aslastvariaties gecombineerd
met de statische aslast. De resultaten hiervan zijn weergegeven
in FIGUUR 7.26.

FIGUUR 7.26

Het invloedsgetal voor wegdekschade van het
geoptimaliseerde tandemasstel bij een statische
bandlast Fjei..t. = 42,5 kN en F01.
= 40
kN in vergelijking met de luchtgeveerde assen en
de bladgeveerde serieassen.

Daarin is het gemiddelde invloedsgetal voor wegdekschade voor
alle huidige tandemassen, voor het 'serie"-luchtgeveerde astype
en het nieuwe prototype uitgezet. Bij het berekenen van het
gemiddelde invloedsgetal van de huidige tandemassen is een
gewichtsfactor in rekening gebracht die de verhoudingen in het
gebruik en de toepassingen van de verschillende assen in rekening
brengt. Het is te zien dat de Iserie?t_luchtgeveerde as een 10 Z
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lager invloedsgetal voor wegdekschade heeft. Daarboven uit gaat
het ontwikkelde prototype die een verbetering van ongeveer 21 2
te zien geeft.
Volgens Junker & Bordfeld [16] zou het met dit ontwikkelde
prototype mogelijk zijn om bij een zelfde invloedsgetal van de
huidige assen een verhoging van de statische aslast toe te laten
van 2 x 80 kN naar 2 x 85 kN hetgeen te zien valt aan de hoogte
van de meest rechter kolom waarin de statische bandlast op 42.5
kN ( 85 kN/2 ) gebracht is.
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7.2.3. VERGELIJKING VAN DE RESULTATEN VAN DE ONDERZOCHTE
VEERSYSTEMEN.

Om de verschillende onderzoeken te kunnen vergelijkingen is het
noodzakelijk te weten wat de kenmerkende parameters zijn van de
wegdekken waarover gereden is. In dit rapport wordt gebruik
gemaakt van de geïdealiseerde dubbellogarithmische grafiek
volgens bijlage 1 waarin de spectrale dichtheid van de
wegdekruwheid uit staat tegen de wegfrequentie of golflengte van
het wegdek. Met behulp hiermee en § 5.1 wordt de betrokken
variatiecoëfficiënt N bepaald. De kenmerkende grootheden van deze
grafiek zijn de helling w en de standaard wegdekruwheid 0(20) met
2. = 1 * Q- m3. In dit rapport wordt voor w = 2 gekozen daar
dit volgens Braun [4] voor de meeste wegdekken geldt. Voor de de
spectrale dichtheid van wegdekoneffenheden is voor D(C o ) = 10
cm3 gekozen daar dit voor een gemiddeld wegdek geldt. In TABEL
7.10 zijn van de onderzoeken de betrokken variatiecofficinten N
van de verschillende veersystemen vermeld. De betrokken
variatiecoëfficiënt is volgens Niehues [25] onafhankelijk van de
wegdekruwheid en snelheid en zodoende kan deze theoretische
waarde een maat zijn voor de kwaliteit van een veersysteem. Het
is dan mogelijk om de dynamische prestaties van de veersystemen
onderling te vergelijken. De kolom waarin het wortelprodukt van
snelheid en standaard wegdekruwheid staat, geeft de
omstandigheden aan bij welke waarden van de genoemde parameters
gemeten is. In de laatste kolom staat de gecorrigeerde dynamische
aslastvariatiecoëfficiënt Io berekend om te kijken naar de
dynamische wegbelasting bij 80 km/h en een standaard spectrale
dichtheid van wegdekoneffenheden van I() = 10 cm3.

[;1

'1

astype

N2

N

V(0f

---- ----- ----- -- --------- -- --------- -- ---------- -- -----0,29
1
1

![Junker]
378,13
19,45
0.014
0,275
J1
264,50
16,26
J2
0.014
0,230
300,13
17,32
J3
0,014
0,245
351,13
18,74
J4
0,014
0,265
180,50
13,44
J5
0,014
0,190
171,13
0,014
0,185
13,08
jj
J6
lI[Hahn]
64,80
0,120
8,05
114
0,015
54,45
jj
117
0,015
0,110
7,38
32,51
5,70
H9
0,015
0,085
36,45
6,04
118
0,015
0,090
25,31
115
0,015
0,075
5,03
68,00
1110
0,014
0,115
8,25
68,00
1-111
8,25
0,014
0,115
18,37
H13
0,014
0,060
4,29
15,71
1117
10,76
0,014 II 0,150 1
7,17
51,42
H18
0,014
0,100
100,80
1119
0,014
0,140
10,04
2,15
4,63
H20
0,030
II 0,014
[Sweatman
II
]-- II --------II ---------II ---------II ---------- -Si
Ii
II
II 0,130 II
II
S2
II
II 0,095 II
II
S3
0,070 II
1
II
II
Ii
S4
0,110 II
II
II
II
S5
0,179 I
I
I
S6
0,107 I
II
0,090 II
1 S7
II
I
0,086 II
I S8
II
I
S9
0,092 I
II
1
II [Mitchell]--ll -------- -- --------- II --------- II ---------- 110,41 II 108,38
MT1
0,016 II 0,170
12,86
165,38
MT2
0,016
0,210
I
MT3
0,016
0,100
6,12
37,50
MT4
0,016
0,140
8,57 JJ
73,50
24,00 1
MT5
0,016
0,080
4,90
MT6
0,016
7,35
54,00 1
0,120 II
[Junker & --II -------- -- --------- -- --------- II ---------- 1Bordfeld] I
11
II
II
II
Bi
0,014 II 0,130
9,19
84,50
B2
0,014
0,180
12,73
162,00
B3
0,014
19,09
364,50
0,270

1

I

I

I

c

0,24
0,26
0,28
0,20
0,20

I
I
------ II -------- -- --------- II --------- II ---------- -- ------ II
0,12
1
0,11 I
0,09
0,09
0,08
0,12
0,12
0,06
0,16
0,11
0,15
0,04

I
I

JL

il

I
fi
II
II

-

II

II
II
II
II
I
II
------ II
0,16
0,19
0,09
0,1311
0,07

0,11
------ II
I
0,14
0,19
0,28

TABEL 7.10 De betrokken variatiecoëfficiënt N. de dynamische
as1astvariatiecoëfficint 9 en gecorrigeerde waarde
hiervan bij v=80 km/h en «(fi)=10 cm3 van de
beschouwde veersystemen.
Dus 80 =N* sqrt(v8o*(o)0)

De

betrokken variatiecofficinten N van Sweatman [35] staan

niet vermeld in TABEL 7.10. Dit komt door het feit dat Sweatman
[35] geen specificaties van het wegdek heeft gegeven in termen
van de eerder genoemde spectrale dichtheid van de wegdekruwheid.
Daarom blijft Sweatman buiten beschouwing in dit vergelijk.
Direct valt op dat er tussen de verschillende onderzoeken een
behoorlijk verschil is qua grootte van de betrokken variatie
coëfficint N. Zo valt te zien dat de N waarden van Junker [15]
ruim tweemaal zo groot zijn dan die van Hahn [12]. Verder is het
zo dat de waarden van de betrokken variatie coëfficiënt N van
Junker & Bordfeld [16] goed overeenkomen met het onderzoek van
Junker [15] daar hetzelfde wegdek gebruikt is.
Gezien deze overeenkomst en de eerder geconstateerde verschillen
met andere onderzoeken zou het best mogelijk kunnen zijn dat de
lineaire beschrijving van de wegdekruwheid niet helemaal
overeenkomt met werkelijkheid. Volgens Braun [4] zijn er een
aantal factoren die een afwijking van het geïdealiseerde verloop
van de spectrale dichtheid van de wegdekruwheid als functie van
de wegfrequentie kunnen geven.
Bij een golflengte die kleiner is dan 4 meter is in FIGUUR 7.27
te zien dat er een aantal opslingeringen optreden voor
verschillende soorten wegdekmateriaal.

Wegfrequenz S?
1q8Q6mq3
6 43 2
Unebenhei!slânge L

FIGUUR 7.27

De spectrale dichtheid van wegdekoneffenheden als
voor
wegdekfrequentie
de
functie
van
verschillende soorten wegdek materiaal.

Zo is te zien dat de opslingeringen ongeveer drie maal de waarde
hebben van het geïdealiseerde verloop. Dat wil dus zeggen dat de
energie-inhoud van de frequenties waarbij deze pieken optreden
drie keer zo groot is. Deze pieken zijn met het blote oog echter
niet waar te nemen. Door deze pieken worden oppervlakken onder de
krommen vergroot, waardoor volgens vergelijking (5.1) in § 5.1.
een grotere dynamische aslast variatiecofficiënt ontstaat. Als
de amplitude overdrachtsfunctie in vergelijking (5.1) bij de
golflengte of frequentie waarbij de genoemde opslingering
optreedt ook een grote waarde heeft dan kan door het produkt in
de integraal de dynamische variatiecoëfficint i
s nog groter
worden.
Deze opslingeringen zijn volgens Braun [4] het gevolg van
slijtage aan het wegdek die op zijn beurt veroorzaakt wordt door
aslastvariaties van zware voertuigen hetgeen in overeenstemming
is met de factor i in het invloedsgetal voor wegdekschade volgens
de AASHO Road Test [l].
De onderlinge verschillen tussen de onderzoeken zouden het gevolg
kunnen zijn in verschillen in slijtage van de gebruikte
wegdekken. Als een wegdek enigzins versleten is dan is de
geïdealiseerde formule eigenlijk niet meer bruikbaar.
Zodoende kunnen de gevonden betrokken variatiecofficinten N
van alle onderzoeken niet in absolute zin vergeleken worden.
Echter wel is een rangorde van de onderzochte veersystemen met de
gevonden waarde binnen een onderzoek vast te stellen. Door de
rangordes van de verschillende onderzoeken met elkaar te
vergelijken is het mogelijk om deze te verifiëren.
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8. CONCLUSIES.

Om het wegdek zo min mogelijk dynamisch te belasten, moet de
wielophanging de volgende eigenschappen bezitten:

Als belangrijkste eigenschap geldt dat de wielophanging
viskeuze demping moet bezitten, die zodanig aangepast is
aan de veerstijfheid dat een minimale waarde van de
betrokken variatiecofficiënt N bereikt wordt (zie §
5.1.1.). Bijkomend hierbij, geldt dat er naar gestreefd
moet worden de coulombse demping zo min mogelijk te houden
(liefst nuli). Met andere woorden er moet een veerelement
toegepast worden, die geen interne wrijving bezit.

-

Een goede roldemping, Hierdoor wordt tevens de hameroscillatie van de wielen tegengegaan (zie § 5.3).

Bij voertuigen met twee of meer assen in één onderstel een
voorziening voor herverdeling van de last toepassen. Er
moet opgemerkt worden dat deze voorziening zo min mogelijk
interne wrijving moet bezitten, waarbij er op gelet moet
worden dat de pitch-oscillatie, die in een dergelijk
systeem kan ontstaan, viskeus gedempt wordt.

-

In principe is het gunstig, zij het van minder belang, een
lage veerstijfheid toe te passen.

De eigenschappen die de banden moeten bezitten om het wegdek zo
min mogelijk dynamisch te belasten zijn:

-

Een lage verticale veerstijfheid.

-

Een lage contactdruk.

Verder is het van belang de onafgeveerde massa (wielen, assen
etc.) zo laag mogelijk te houden. Maatregelen die hiertoe kunnen
leiden zijn:

-

Toepassing van super-single banden in plaats van dubbele
banden.

-

Een onafhankelijke wielophanging toepassen in plaats van de
wielen op een starre as te monteren.

Alle onderzochte veersystemen uit hoofdstuk 7 kunnen worden
bekeken wat hun invloedsgetal

17

voor wegdekschade is bij de

gemeten statische aslast. Dit geldt zowel voor de bij benadering
lineaire vering (luchtvering en paraboolvering) als niet-lineaire
vering (trapeziuxn bladveren met droge demping). Voor de bij
benadering lineaire vering is het ook mogelijk een redelijk
nauwkeurige voorspelling te doen hoe groot het invloedsgetal
voor wegdekschade wordt bij een verhoging van de statische
aslast naar 11,5 ton. Dit kan met behulp van de voertuigparameter
N, de zogenaamde betrokken variatiecoëfficiënt, gerealiseerd
worden omdat die bij deze veersystemen constant is met de aanname
dat bij een verhoging van de statische aslast de verhouding van
de afgeveerde en onafgeveerde massa constant blijft (zie ook
hoofdstuk 5). Dit is redelijk omdat bij een hogere statische
aslast een as zwaarder gedimensioneerd moet worden.
Voor de niet-lineaire systemen kan ook een voorspelling gedaan
worden, maar deze is door niet-lineaire effecten veel minder
nauwkeurig. Echter deze minder nauwkeurige voorspelling is niet
zo relevant daar deze systemen bijna altijd een slechtere
dynamische prestatie leveren (hoge dynamische variatiecofficiënt
5)

dan de bij benadering lineaire systemen.

In FIGUUR 8.1 t/m 8.4 staat het invloedsgetal voor wegdekschade
voor de verschillende onderzoeken vermeld. Ook staat in de
grafieken (waar mogelijk : als het wegdek bekend is) het
invloedsgetal bij een verhoging naar 11.5 ton.

ij1..LzerEL2L.J

t I
2T36
3.
k

Li

—
-=

r)ct [Lt

,o

HO4t

t

2,

•Io

t

10

t'
2,010'

t.
o1

•

,6' . do" t':'

y.
cr%o

-

t510'
z

—1
..E

i3O•104

uoertuu sne Ikd
0/. t/t 0,5
,p CÇc..t

slot S

CD
CD

co

CD

(0

E

&LrO

'fci4t-

r4

voor wegdekschade bij oneffen
FIGUUR 8.1 Het invloedsgetal
wegdekken van de veersystemen uit Junker en Bordfeld
[15 en 16]:
samenhang tussen de voertuigsnelheid v, spectrale
dichtheid voor wegdekoneffenheden D() en de
tussenwaarde v*b(f o )
betrokken
tussenwaarde
de
deze
bij
variatiecoëfficiënt N en de op de statische aslast
betrokken dynamische aslast
bij deze aslast behorende waarde van het
invloedsgetaliP voor wegdekschade.

91
i.
2. PJ3
Ç
3
9. H8,H3
S. -J,H18
. H', -IJOi '"

W

"

11

2510-

t

10

Ifl

c)
20iO4

2,02L

i9'

coLftSt:

1 42o
21'3

o,2j
oI,z.

/1

n4
6.)

l,04
lo€,2t,&.
'çI

29

l37

. HI

8

1J3
1,22

1•4'l, 1.lg.,WII 1,o;o,ç;o,ç-5
e
1S9

a

-

3

1010

.-

0,510
___

.IIlIJ$l

_- 6
- c3 Q1.tlt Q5
diçcjie Lt r4dyn / stat =S

\

CD
GD

E

-S

(n

CDCD
.Ö

0
0

t3efrro k?*

cÇ2fc:t4.t

CD CD
CD
CD

r6ckL—
N2

voor wegdekschade bij oneffen
FIGUUR 8.2 Het invloedsgetal
wegdekken van de veersystemen uit Hahn [12]:
samenhang tussen de voertuigsnelheid v, spectrale
en de
dichtheid voor wegdekoneffenheden
o
)
tussenwaarde v*(
betrokken
de
tussenwaarde
bij
deze
variatiecoëfficiënt N en de op de statische aslast
betrokken dynamische aslast
bij deze aslast behorende waarde van het
invloedsgetaliP voor wegdekschade.

92

}1ItcLLR[it
ÇTbF

t. HTÇ
MT-1
t-IT!,
17L

5,

liT

-vrz

I,5

1

)C 1t

k('.'P'L.

29

11

t,O

t

1 183
1,88
1,23

2,13.

2,010k

L

n

,
€ 2

/

2 1,0-10

8

7o
ç)-1
6

uo€rbus,eItwCd v.
)0 km/h 60 40 20

3 Q6t/tO,5

N.

dyn

A;lAst Uo4.-tcÇ\-cI(Ht
slot S

V4
•# #••4

\
4-10'
b)

98

-

°88

r.kL—
&Ero kit
cCQctL N 1

voor wegdekschade bij oneffen
FIGUUR 8.3 Het invloedsgetal
wegdekken van de veersystemen uit Mitchell [21]:
samenhang tussen de voertuigsnelheid v, spectrale
en de
cI()
dichtheid voor wegdekoneffenheden
tussenwaarde v*(n)
betrokken
de
tussenwaarde
deze
bij
variatiecofficiënt N en de op de statische aslast
betrokken dynamische aslast
bij deze aslast behorende waarde van het
invloedsgetal * voor wegdekschade.

93

VI

',
::

OI I

....... _.__---.

Ô,l
-

>

Is
.?.

--

0

-

-

-

—.

SLc5
.

.-------.- I-

__-____-_-_

Uric4.

.-

-

-

.L

•

•

.

.

....

.•Qt3o

.O,b7&

.OIIo•

-

.

. OjJO
ô,ICI

..

•..

.

ot I

ÖIIö
SF1

Ö,cx30 .

0, 0E? (
O OC12.

FIGUUR 8.4 Het invloedsgetal 1 voor wegdekschade berekend bij
6.075 ton aslast voor de veersystemen uit Sweatman
[35]

94

De volgende conclusies kunnen getrokken worden:

Bij een verhoging van de statische aslast van 10 ton naar
11.5 ton neemt het invloedsgetal i/' voor wegdekschade, bij
een ideale wielophanging (met een dynamisch aandeel van de
wegdekbelasting gelijk aan nul), met bijna 75 Z toe.

De dynamische aslastvariatiecoëfficiënt ' heeft veel minder
invloed op het invloedsgetal lYvoor wegdekschade als de
statische aslast; veersysteem Bl geeft een verlaging van
bijna 25 1 van het invloedsgetallf'voor wegdekschade ten
opzichte van veersysteem B3 (zie FIGUUR 8.).

Bij een verhoging van de statische aslast van 10 ton naar
11.5 ton neemt het invloedsgetal 2.7' voor wegdekschade met
tenminste 50 1 toe als men het veersysteem bij 11.5 ton
optimaliseert of anders gezegd; het dynamische aandeel van
aslast minimaliseert.

In alle onderzoeken geeft luchtvering de laagste waarden
voor het invloedsgetal voor wegdekschade.

De betrokken variatiecoëfficiënt N kan niet als
onafhankelijke voertuigparameter in de praktijk gebruikt
worden daar de wegdekruwheid in werkelijkheid meestal
afwijkt van het theoretische model in bijlage II.

De invloedsgetallen van de veersystemen kunnen tussen de
verschillende onderzoeken niet vergeleken worden.

Demping van de onafhankelijke pendelbewegingen van de
asgroep bij de balansarmas (H18) geeft een verlaging van 7
Z van het invloedsgetal voor wegdekschade bij 11,5 ton ten
op zichte van dezelfde asgroep zonder demping (H17).

Een lage dynamische aslastvariatiecoëfficiënt s geeft een
lager invloedsgetal 771/voor wegdekschade.

Hoe minder ruw de weg des te lager is de dynamische
wegbelasting.

Hoe hoger de voertuigsnelheid des groter het invloedsgetal
voor wegdekschade.

Bij het ontwerpen moet getracht worden een zo laag
mogelijke betrokken variatiecoëfficiënt N te krijgen.

Een wielophanging met een lage waarde van de betrokken
variatiecoëfficint

N

zal het invloedsgetal voor

wegdekschade niet al te sterk doen toenemen, bij hoger
wordende voertuigsnelheden en slechter wordend wegdek (zie
FIGTJTJR 5.1).

Het antwoord op de eerste vraag uit de inleiding luidt dus dat
luchtvering op het ogenblik inderdaad beter is dan de
conventionele bladvering, zeker wat betreft de trapeziumveren,
waar de verticale chassis-oscillatie grotendeels door de droge
coulombse wrijving gedempt wordt. De superioriteit van
luchtvering is voornamelijk te danken aan de afwezigheid van
droge coulombse wrijving (afgezien van een klein beetje
hysterese-verliezen in de rubberen wanden van de luchtbaig) en
door de inzet van hydraulische dempers om de verticale beweging
van de afgeveerde massa te dempen. Ook de lage veerstijfheid
(c.q. eigenfrequentie van de afgeveerde massa) levert hiertoe een
bijdrage.
De voorziening voor herverdeling van de last werkt bij
luchtvering goed, hetgeen door Simmons en Mitchell [29] wordt
onderschreven. Volgens ons is dit te danken aan de afwezigheid
van droge wrijving in de voorziening. Deze voorziening draagt dus
ook bij aan de lagere dynamische wegbelasting en is bovendien
eenvoudig in te bouwen.
Een bijkomend voordeel bij toepassing van luchtvering is dat een
vrij constante en relatief lage eigenfrequentie, onafhankelijk
van de belasting, te bereiken is. Dit betekent dat bij
luchtvering een vaste kromme in FIGUUR 5,3 met een vrij vlak dal
behoort. Wanneer je de optimale dimensieloze dempingsconstante

afstemt voor het geval van de maximale aslast (11.5 ton) zal in
een afwijkende beladingssituatie de waarde van de betrokken
varjatiecoëffjcjënt N niet al te sterk toenemen. N.B. Door de
afstemming van de dimensieloze dempingsconstante op 11.5 ton heb
je een zo laag mogelijk bereikbare waarde van het invloedsgetal
voor wegdekschade bewerkstelligd, omdat de statische aslast
maatgevend is voor de waarde hiervan (evenredig met de vierde
macht van de statisch aslast).

Wat betreft het antwoord op de tweede vraag uit de inleiding;
Verschillende onderzoekers op het gebied van veersystemen in
relatie tot wegdekschade zijn van mening dat het ook mogelijk
moet zijn een mechanisch veersysteem te ontwikkelen die tot
soortgelijke lage dynamische wegdekbelastingen leiden als
luchtvering. Ze vermelden er echter wel allemaal bij dat hier nog
het nodige onderzoek naar gedaan moet worden.
Sweatman komt in zijn onderzoek (zie hoofdstuk 7) overigens tot
de conclusie dat met behulp van torsiestaatvering een nog lagere
dynamische wegdekbelasting dan met luchtvering te bereiken is,
maar dit type vering is volgens Sternberg [31] niet goed
toepasbaar bij voertuigen met een hoge ziaartepuntsligging.
Wij zijn van mening dat de oplossing voor een equivalent
veersysteem gezocht moet worden in de toepassing van
paraboolveren als verend medium, omdat deze een lage interne
wrijving genereren. Bij ontwerp van een dergelijke wielophanging
moet sterk worden gelet op de boven beschreven eigenschappen van
een "wegdekvriendelijke" wielophanging (dit geldt overigens ook
voor toepassing van luchtvering!).
Een dergelijke wielophanging (in geval van dubbele assen) zou er
dus als volgt uit kunnen zien:

De assen afgeveerd door een paraboolveer, welke in zijn
uiteinden is afgesteund tegen een roloplegging of tegen een
met teflon beklede glijnok om hier de wrijving tot een
minimum te reduceren.

-

Een voorziening voor herverdeling van de last toepassen.
Hiervoor kan de onafhankelijke balansarmcompensatie (zie
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FIGUUR 4.1a) in aanmerking komen, welke in de onderzoeken
uit hoofdstuk 7 de gunstigste resultaten opleverde.
Het is misschien ook goed mogelijk deze voorziening als
'walking-beam" (zie FIGUUR 4.2a en 4.2c) uit te voeren. Dit
mechanisme bezit namelijk een zeer goede quasi-statische
herverdeling van de last, maar komt in de onderzoeken uit
hoofdstuk 7 als zeer slecht uit de bus doordat bij een
excitatie-frequentie van ±10 Hz een heftige pitchoscillatie optreedt. Misschien is het mogelijk deze
oscillatie te onderdrukken door een juiste keuze en
plaatsing van viskeuze dempers.

Viskeuze dempers om de verticale oscillaties in het
veersysteem te onderdrukken. Bij keuze en plaatsing van de
dempers moet gelet worden op de volgende drie punten:
De optimale dimensieloze dempingsconstante afstemmen
op het geval van maximale aslast (11.5 ton).
Een grote inbouwbreedte van de dempers toepassen voor
een goede roldemping en om de hamer-oscillatie van de
wielen tegen te gaan.
De dempers zodanig plaatsen dat ze de pitch-oscillatie
van het onderstel kunnen dempen.

-

Indien mogelijk de veerstijfheid laag houden.
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BIJLAGE I. BESCHRIJVING VAN WEGDEKONEFFENHEDEN.

Om wegdekgedeeltes te beschrijven, met betrekking tot hun
wegruwheid, wordt gebruik gemaakt van de spectrale dichtheid van
de hoogtes van de oneffenheden.

Een spectrale dichtheidsfunktie wordt als volgt gedefiniëerd:

JL4)Z

-4

met de autokorrelatiefunktie:
/

3x Ir)

—/xÉ).

(1.2)

0

een verschuiving in de tijd is.

waarin

of,

onder gebruikmaking van het complexe amplitude-spectrum
a() van een stochastische funktie krijgt men de volgende
uitdrukking voor de spectrale dichtheidsfunktie:

1' 6

)

/

z

/ a /) /

(1.3)

Als je een toevalsfunktie beschouwd als de som van vele
harmonische trillingen van verschillende frequenties met bekende
effectieve waarden, dan beschrijft de spectrale dichtheidsfunktie
het verloop van het kwadraat van deze effectieve waarden (ook wel
varianties genoemd) met de frequentie.

In FIGUUR 1.1 staan enkele gemeten spectrale dichtheden I) van
verschillende wegdekken in een dubbel-logarithmische grafiek
afgedrukt.
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FIGUUR 1.1 Spectrale dichtheden van de oneffenheden I() voor
verschillende wegdekken als funktie van de cirkelfrequentie fl van het wegdek en de golflengte L van de
oneffenheden.
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Uit deze grafiek blijkt dat de grootte van de spectrale dichtheid
van de oneffenheden afneemt met toenemende cirkel-frequentie f
van het wegdek of met kleiner wordende golflengte. In deze
grafiek zou je de verschillende verlopen van de spectrale
dichtheden kunnen benaderen door rechte lijnen met een
richtingscoëfficiënt -w. Hieruit volgt de volgende vergelijking:

(1.4)

= een uitgangswaarde voor de cirkel-frequentie
van het wegdek [rad/m]

waarin,

Met

W = VSL
waarin,

(1.5)

t.) = radiaalfrequentie [rad/s]
v = rijsnelheid [m/s]

en onder de voorwaarde:
Oo

J

J()d

Ç t'Q)d2

(1.6)

0

volgt voor de spectrale dichtheid van de oneffenheden als funktie
van de radiaalfrequentie:

vJ

() = v

•

(-) {J

4 (Ja)

(1.7)
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Volgens Braun [4] geldt voor de meeste spectrale dichtheden van
verschillende wegdekken dat w = 2, zodat met uitgangswaarde no =
1 rad/m volgt voor de spectrale dichtheid:
z

()

of

r 7

L}? J

1w_I

(go)
(1.8)
Jzz-

108

BIJLAGE II. RELATIE TUSSEN EFFECTIEVE DYNAMISCHE WIELLAST EN DE
WEGDEKONEFFENIHEDEN VOOR LINEAIRE SYSTEMEN.

Het kwadraat van de effectieve waarde van de dynamische wiellast
kan verkregen worden door de volgende integraal op te lossen:
A

met, ----(L) =

en

amplitude-overdrachtsfuntie van de dynamische
wiellast ten opzichte van de
wegdekoneffenheden

(L) = spectrale dichtheid van de wegdekoneffenheden

Met behulp van de volgende twee, in bijlage 1 beschreven,
betrekkingen (1.5) en (1.7);

w = v•_Q
en

/

wordt in FIGUUR 11.1 de samenhang tussen de effectieve waarde van
de dynamische wiellast en de wegdekoneffenheden geïllustreerd.
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FIGUUR 11.1 Bepaling van de effectieve dynamische wiellast.
a) t/m c) Samenhang tussen cirkel- en radiaalfrequentie afhankelijke spectrale dichtheden van de
oneffenheden en de rijsnelheid;
Amplitude-overdrachtsfunktie van de dynamische
wiellast;
Spectrale dichtheid van de dynamische wiellast.

In FIGUUR 11.1 a) is een gegeven spectrale dichtheid van de
wegdek oneffenheden I(f) afgedrukt. Hieruit volgt via FIGUUR
11.1 b) de spectrale dichtheid «(&) in FIGUUR 11.1 c) (volgens
vergelijkingen (1.5) en (1.7)). De amplitude-overdrachtsfunktie
van de dynamische wiellast staat in FIGUUR 11.1 d) afgedrukt. De
vermenigvuldiging

van

de

gekwadrateerde

amplitude-

overdrachtsfunktie van de dynamische wiellast met de spectrale
dichtheid iI(W) van de wegdekoneffenheden geeft de in FIGUUR 11.1
e) afgerukte spectrale dichtheid van de dynamische wiellast
Het oppervlak onder deze kromme is (volgens
vergelijking (11.1)) gelijk aan het kwadraat van de effectieve
waarde van de dynamische wiellast.

