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Sammanfattning 
Institutionen för Maskinkonstruktion KTH har fått i uppdrag av Stockholms Lokaltrafik att 

studera friktion, nötning och temperatur mellan blockbromsmaterial och tåghjulmaterial. Detta 

sedan ett antal tåg med kompositblock mist bromsförmågan på Roslagsbanan under vintertid. 

Kompositblock används i största möjliga mån då de, till skillnad från gjutjärnsblock, inte gnisslar 

högt vid inbromsning samt har bättre slitageegenskaper. Nackdelen med kompositblockens goda 

slitageegenskaper är dock att de har en mycket begränsad uppruggande effekt på hjulets löpbana.  

En slät löpbana ger sämre adhesion mot tågrälen och kan, vid inbromsning, orsaka vattenplaning 

mellan bromsblocket och löpbanan. För att förstå detta fenomen bättre undersöks möjligheterna 

att ställa upp en beräkningsmodell där konventionella teorier för hydrodynamiska lager används.  

Vattenplaningen betraktas som fullfilmssmörjning i ett hydrodynamiskt lager, där lagret består 

av blockbroms och tåghjul. 

 

Beräkningsmodellen som tagits fram har verifierats mot uppmätt data hos Futuris Dynamometer 

Facility i Australien, 1996. Det relativa felet för gjutjärnsbromsen är ca 4 % medan det för 

kompositbromsen är ca 10 %.  

Vidare har studien visat att gjutjärnsbromsar effektivt förhindrar fullfilmssmörjning då ytorna är 

grova i förhållande till den beräknade vattenfilmstjockleken på 3,66 µm. Trots vattenfilmen blir 

alltså den reella kontaktarean hög. 
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Abstract 
Since a number of trains with composite brake blocks lost their braking ability at the 

Roslagsbanan during the winter, The Department of Machine Design at the Royal Institute of 

Technology has been commissioned by the Stockholm Public Transport to study friction, wear 

and temperature between the brake block materials and the train wheel material.  

Composite brake blocks are preferred over cast iron brakes as they have better wear 

characteristics and do not tend to squeal when braking. However there is a drawback of having 

good wear characteristics, the composite blocks have a very limited roughening effect on the 

wheel tread, giving the wheel tread an almost polished finish.  

This smooth surface provides less adhesion to the train reel and an increased risk of aquaplaning 

between the brake block and the wheel tread during braking. To better understand this 

phenomenon the possibilities to set up a calculation model based on the use of conventional 

hydrodynamic bearing theory is explored, in which aquaplaning is considered to be a thin full-

film condition of a hydrodynamic bearing, where the bearing consists of the brakes and train 

wheel. The calculation model developed is verified against measured data in the Futuris 

Dynamometer Facility in Australia, 1996. The relative error for the cast iron brake is about 4%, 

while the error for the composite brakes is about 10%.  

Further study has shown that cast iron brakes effectively prevent full film condition due to the 

fact that the surfaces are rough compared to the calculated water film thickness of 3.66 microns. 

Despite the water film the train brake and the wheel still has a large contact area. 
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NOMENKLATUR 

Beteckningar 

Symbol Beskrivning 

Acyl Bromscylinderarea (m
2
) 

b Bredd (m) 

c Längd (m) 

cp Specifik värmekapacitet (J/(kg·K)) 

Ef Friktionsenergi (Nm) 

Fd Dynamisk blockkraft (N) 

Ff  Friktionskraft (N) 

Fk Kolvfjäderkraft (N) 

Fr Returfjäderkraft (N) 

Fs Statisk blockkraft (N) 

h Filmtjocklek (m) 

k Lutningsförhållande (-) 

lr Enhetslängd (m) 

𝑚  Massflöde per längdenhet (kg/(m·s)) 

nd Dynamisk verkningsgrad (-) 

ns Statisk verkningsgrad (-) 

p Tryck (Pa) 

pcyl Bromscylindertryck (Pa) 

Q Värmeenergi (J)  

r Radie (m) 

Ra Aritmetisk medelytavvikelse (m) 

s Båglängd (m) 

t Tid (s) 

T Temperatur (
o
C) 

u Utväxling (-) 

v Hastighet (m/s) 

x Lägeskoordinat (m) 

x’ Dimensionslös lägeskoordinat (-) 

y Lägeskoordinat (m) 

z Lägeskoordinat (m) 
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α Viskositetskonstant (Pa·s) 

β Temperaturkonstant (K) 

γ Temperaturkonstant (K) 

η Dynamisk viskositet (Pa·s) 

θ Vinkel (rad) 

λ Hydrodynamisk lagerparameter (-) 

μ Friktion (-) 

ρ Densitet (kg/m
3
)  

τ Skjuvspänning (Pa)  
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1  INTRODUKTION 

Detta kapitel beskriver bakgrund, syfte, avgränsning och metod för det utförda kandidatarbetet. 

1.1 Bakgrund 

Blockbromsen är den äldsta typen av s.k. verkställande bromsanordning. Den härrör från  

1800-talet men är än idag den vanligaste bromstypen, detta på grund av att den är förhållandevis 

enkel, billig och lätt samt att den inte kräver några speciella bromsskivor, enligt Andersson och 

Berg. Bromsblocken kan vara av gjutjärn, kompositmaterial eller sintermaterial. 

Då ett antal tåg med kompositbromsblock mist bromsförmågan på Roslagsbanan under vintertid 

förbjöds dessa under de kalla månaderna på året och ersattes med gjutjärnsblock. Gjutjärnsblock 

är dock inte att föredra då de har en tendens att börja vibrera vid inbromsning, vilket orsakar ett 

högt gnisslande ljud. I hopp om att kunna använda kompositblock året runt har Institutionen för 

Maskinkonstruktion KTH fått i uppdrag av Stockholms Lokaltrafik att studera friktion, nötning 

och temperatur mellan blockbromsmaterial och järnvägshjulmaterial vid olika väderförhållanden. 

1.2 Syfte 

Då avancerade simuleringar krävs för att studera fenomenen som uppstår då 

kompositbromsblock mister sin bromsförmåga vid höga hastigheter och låga temperaturer, utförs 

en modellstudie av friktionsbeteendet baserat på konventionell  hydrodynamisk lagerteori. 

Modellen verifieras mot provresultat uppmätta med pinne-på-skiva-prov. Studien har till syfte att 

skapa en enkel beräkningsmodell som kan ersätta krävande bromsprov och komplexa 

simuleringar. Resultaten är intressanta för Roslagsbanan och andra tågbranscher också drabbade 

av snö. 

1.3 Avgränsning 

I projektet kommer beräkningsmodeller baserade på hydrodynamisk lagerteori och 

termodynamik behandlas. Under hydrodynamisk lagerteori förutsätts fullfilmsmörjning samt att 

smörjmedlet är vatten i flytande form. Bromsblocken som studeras är av kompositmaterial och 

gjutjärn. Detaljgeometrier och specifikationer är avgränsade till vagntypen X10, som används på 

Roslagsbanan. 

1.4 Metod 

Tågbromsen betraktas som ett hydrodynamiskt lager, konventionella metoder för att beräkna 

friktionen sker med hjälp av hydrodynamisk samband formulerade av Newton och Petroff, såväl 

som Reynolds strömningsekvationer och traditionell termodynamik. Friktionstalen löses med 

hjälp av MATLAB. Yttopografimätningar utförs för hjul- och bromsmaterial på KTH 

Maskinkonstruktions lokaler.  
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2  REFERENSRAM 

Nedan presenteras den tillgängliga kunskap som är relevant för kandidatarbetets område. 

2.1 Tekniska specifikationer 

De tekniska specifikationerna till mellan- och manövervagnen på Roslagsbanans tågmodell X10, 

se Figur 1, ges i Tabell 1. 

 

Figur 1. Tåg på Roslagsbanan av modell X10p. 

 

Tabell 1. Teknisk data för mitten- och manövervagnarna på X10 (Infrateknik, 2000)  

Bromscylindertryck pcyl driftbroms, tom vagn 2,2 bar 

Bromscylindertryck pcyl driftbroms, lastad vagn 2,7 bar 

Vikt, tom vagn 16380 kg 

Vikt, roterande massor 819 kg 

Vikt, maxlast 6000 kg 

Bromsens cylinderarea Acyl 0,02493 m
2
  

Bromsens utväxling u 1,8 

Bromsens returfjäderreturkraft Fr 2000 N 

Bromsens kolvfjäderreturkraft Fk 220 N 

Bromsens statiska verkningsgrad ns 0,94 

Bromsens dynamiska verkningsgrad nd 0,92 
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2.2 Provresultat  

Prover av friktionsbeteendet i Roslagsbanans tågs bromsar har utförts med Futuris 

Dynamometer, Sydney, Australien. Proven utfördes med torra och snödränkta bromsbelägga för 

komposit- och gjutjärnsbromsblock (E Andersson, M Berg, 2001). För resultat av proverna, se 

Bilaga A.  

2.3 Termodynamiska egenskaper hos vatten 

Vatten har en rad egenskaper som förändras beroende på dess temperatur, se Tabell 2. 

 

Tabell 2. Vattnets densitet och värmekapacitet (H Jonsson, 2009) 

Temperatur 

[
o
C] 

Densitet 

[kg/m
3
] 

Specifik värmekapacitet 

[kJ/(kg•K)] 

0 999,8 4,218 

10 999,7 4,192 

20 998,2 4,182 

30 995,7 4,178 

40 992,2 4,178 

50 988,0 4,181 

60 983,2 4,184 

70 977,8 4,190 

80 971,8 4,196 

90 965,3 4,205 

100 958,1 4,216 
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Densiteten hos vatten minskar vid ökande temperatur. Vattnets temperaturberoende densitet 

uttrycks grafiskt i Figur 2. 

 

 

Figur 2. Vattnets densitet som funktion av temperaturen. 

 

Den specifika värmekapaciteten hos vatten ökar under vissa temperaturintervall, Vattnets 

temperaturberoende värmekapacitet uttrycks grafiskt i Figur 3. 

 

 

Figur 3. Vattnets specifika värmekapacitet som funktion av temperaturen. 
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Den dynamiska viskositeten hos vatten varierar med tryck och temperatur, vid små tryck (<10 

bar) försummas tryckberoendet hos viskositeten. Enligt (E R Likhachev, 2002) kan vattnets 

temperaturberoende viskositet, mellan 0 och 100 
o
C, approximeras enligt: 

 

𝜂 = 𝛼 ∙ 10
𝛽

𝑇−𝛾   (1) 

 

Där α är en viskositetskonstant som ges av α = 2,414·10
-5

 Pa·s; β och γ är temperaturkonstanter 

som ges av: β = 247,8 K och γ = 140 K. Vattnets temperaturberoende viskositet uttrycks grafiskt 

i Figur 4. 

 

 

Figur 4. Vattnets viskositet som funktion av temperaturen. 
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3  METOD 

Nedan presenteras den metod och de beräkningar som utfördes under projektet. 

3.1 Bromskrafter 

 

Maximal statisk och dynamisk bromskraft som verkar på tåghjulet för lastade och olastade 

vagnar (se Figur 5) bestäms. 

 

 

Figur 5. Bromskraft på tågbromsen. 

 

Enligt (Infratrafik, 2002) kan kraften uttryckas enligt ekvationerna (2) och (3).   

 

𝐹𝑠 =  𝑝𝑐𝑦𝑙 ∙ 𝐴𝑐𝑦𝑙 − 𝐹𝑘 ∙ 𝑛𝑠 ∙ 𝑢 − 𝐹𝑟   (2) 

𝐹𝑑 =  𝑝𝑐𝑦𝑙 ∙ 𝐴𝑐𝑦𝑙 − 𝐹𝑘 ∙ 𝑛𝑑 ∙ 𝑢 − 𝐹𝑟   (3) 

 

Krafterna beräknas för mittenvagnen, de givna parametrarna ges enligt Tabell 1. 

Vid maximalt bromscylindertryck ges följande värden för bromskrafterna, se Tabell 3. 

 Tabell 3. Bromskrafter för olika lastfall. 

 Olastad vagn Lastad vagn 

Statisk maximal bromskraft (N) 7131 7330 

Dynamiskt maximal bromskraft (N) 9200 9439 
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För att beräkna bromstrycket p söks kontaktarean mellan bromsbelägg och hjul, för detta söks 

hjulets båglängd s, se Figur 6. 

 

 

Figur 6. Bromsokets geometri. 

 

Bromsokets geometrier ges av: 

 

𝑐 = 2𝑟𝑠𝑖𝑛  
𝜃

2
   (4)

  

𝜃 = 2𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛  
𝑐

2𝑟
   (5) 

 

𝑠 = 𝑟𝜃  (6) 

 

Ekvation (4), (5) insatt i (6) ger:  

 

𝑠 = 2𝑟𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛  
𝑐

2𝑟
   (7) 

 

Där c är 200 mm och r är 400 mm, insättning ger:  

 

𝑠 = 2 ∙ 400 ∙ 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛  
200

2 ∙ 400
 = 286 mm 

 

Kontaktarean ges av båglängden multiplicerat med bromsbeläggets bredd, se Figur 7. 

 

𝐴 = 𝑏 ∙ 𝑠  (8) 

 

Där bredden b är 70 mm, insättning ger: 

 

𝐴 = 70 ∙ 286 = 20020 mm2 = 0,02 m2 
 

Bromstrycket ges av: 

 

𝑝 =
𝐹

𝐴
  (9) 
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Resultaten för de dynamiska och statiska bromstrycken ges i Tabell 4. 

 

Tabell 4. Bromstryck för olika lastfall. 

 Olastad vagn Lastad vagn 

Statiskt maximalt bromstryck (bar) 3.57 4.60 

Dynamiskt maximalt bromstryck (bar) 3.66 4.72 

 

Skillnaderna mellan statiskt och dynamiskt blocktryck är små, varför det dynamiska trycket kan 

försummas. 

3.2 Strömningar i fullfilmen 

Ett uttryck för filmtjockleken söks mellan broms och tåghjul. 

Laminärt flöde mellan blockbroms och hjul antas, kraftjämvikten längs bromsbelägget i x-led ges 

enligt ekvation (9), se Figur 7. 

  

 𝑝 +
𝜕𝑝

𝜕𝑥
 𝑑𝑦𝑑𝑧 + 𝜏𝑑𝑥𝑑𝑦 = 𝑝𝑑𝑦𝑑𝑧 +  𝜏 +

𝜕𝜏

𝜕𝑧
𝑑𝑧 𝑑𝑥𝑑𝑦  (10) 

 

 

Figur 7. Kraftjämvikt i vattenfilmen (A van Beek, 2009). 

 

Där p är trycket, τ är skjuvspänningen och x, y, z är lägeskoordinater.  

  

Mellan trycket och skjuvspänningen råder sambandet: 

 
𝜕𝑝

𝜕𝑥
=

𝜕𝜏

𝜕𝑧
  (11)
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Då vatten är en newtonsk vätska (viskositeten är lika i alla riktningar), kan följande substitution 

göras: 

 

𝜏 = 𝜂
𝜕𝑣

𝜕𝑧
  (12) 

 

Där 𝜂 är viskositeten och v är fullfilmens glidhastighet. Ekvation (11) och (12) insatta i (10) ger: 

 

𝜕𝑝

𝜕𝑥
=

𝜕

𝜕𝑧
 𝜂

𝜕𝑣

𝜕𝑧
   (13) 

 

Då viskositeten är konstant över filmtjockleken kan ekvation (12) förenklas till:  

 

𝜕𝑝

𝜕𝑥
= 𝜂

𝜕2𝑣

𝜕𝑧2
  (14) 

 

Ekvation (14) integreras för att få fram ett uttryck för filmtjockleken: 

 

  
𝜕𝑝

𝜕𝑥
𝑑𝑧 =  𝜂

𝜕2𝑣

𝜕𝑧2 𝑑𝑧 ⇒
𝜕𝑝

𝜕𝑥
𝑧 = 𝜂

𝜕𝑣

𝜕𝑧
+ 𝐶1  (15) 

 

Ekvation (15) integreras: 

 

 
𝜕𝑝

𝜕𝑥
𝑧 𝑑𝑧 =   𝜂

𝜕𝑣

𝜕𝑧
+ 𝐶1 𝑑𝑧 ⇒

𝜕𝑝

𝜕𝑥

𝑧2

2
= 𝜂𝑣 + 𝐶1𝑧 + 𝐶2  (16) 

 

Där C1 och C2 är konstanter som bestäms av glidhastighetens begynnelsevärden. Vattnet antas 

röra sig med samma hastighet som hjulet, begynnelsevillkoren för filmtjockleken ges då av: 

 

 
𝑣 0 = 𝑣𝑥1

𝑣  = 𝑣𝑥2

  

 

Där vx1 och vx2 är strömningshastigheterna x-riktningen längs tåghjulet respektive bromsbelägget, 

hastigheten kan då skrivas som: 

 

𝑣 =
(𝑧2−𝑧)

2𝜂

𝜕𝑝

𝜕𝑥
+

𝑣𝑥2−𝑣𝑥1


𝑧 + 𝑣𝑥1  (17) 
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Vattenfilmen som bildas mellan bromsbelägg antas vara tunn (<50 μm), massflödet per 

längdenhet 𝑚 𝑥  i x-riktningen kan då skrivas som: 

 

𝑚 𝑥 =  𝜌𝑣(𝑧)𝑑𝑧


0
= −

𝜌3

12𝜂

𝜕𝑝

𝜕𝑥
+

𝜌

2
(𝑣𝑥1 + 𝑣𝑥2)  (18) 

 

Massflödet per längdenhet 𝑚 𝑦   i y-riktningen kan på samma sätt som ekvation (18) skrivas som: 

 

𝑚 𝑦 =  𝜌𝑣 𝑧 𝑑𝑧


0
= −

𝜌3

12𝜂

𝜕𝑝

𝜕𝑦
+

𝜌

2
 𝑣𝑦1 + 𝑣𝑦2   (19) 

 

Där vy1 och vy2 är strömningshastigheterna i y-riktningen längs tåghjulet respektive 

bromsbelägget. För vätskor gäller kontinuitetsvillkoret: 

 

𝜕𝑚 𝑥

𝜕𝑥
+

𝜕𝑚 𝑦

𝜕𝑦
+

𝜕𝜌

𝜕𝑡
= 0  (20) 

 

Där t är tiden, h är filmtjockleken, ρ är vattnets densitet. Ekvation (18) och (19) i (20) ger 

Reynolds ekvation: 

 

𝜕

𝜕𝑥
 
𝜌3

12𝜂

𝜕𝑝

𝜕𝑥
 +

𝜕

𝜕𝑦
 
𝜌3

12𝜂

𝜕𝑝

𝜕𝑦
 =  

=
𝑣𝑥1+𝑣𝑥2

2

𝜕𝜌

𝜕𝑥
+

𝑣𝑦1+𝑣𝑦2

2

𝜕𝜌

𝜕𝑦
+

𝜌

2

𝜕

𝜕𝑥
 𝑣𝑥1 + 𝑣𝑥2 +

𝜌

2

𝜕

𝜕𝑦
 𝑣𝑦1 + 𝑣𝑦2 +

𝜕𝜌

𝜕𝑡
  (21) 

 

Tryckfördelning i fullfilmen kan då skrivas som: 

 

𝑑𝑝

𝑑𝑥
= 6𝜂𝑣

−𝑐

3   (22) 

 

Där h är minsta filmtjockleken och hc är filmtjockleken där trycket är som störst.  

Ekvation (22) integreras: 

 

𝑝 = 6𝜂𝑣  
−𝑐

3
𝑑𝑥 + 𝐶1  (23) 

 

Där C1 är en konstant som ges av tryckets randvillkor: 

 

 
𝑝 0 = 0

𝑝 𝑠 = 0
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Ekvation (23) ger att filmtjockleken hc kan skrivas som: 

 

𝑐 =  
1

2

𝑠

0
𝑑𝑥  

1

3

𝑠

0
𝑑𝑥   (24) 

 

Filmtjockleken som funktion av läget x kan då skrivas som: 

 

 𝑥 = 1 −  
1−

𝑠
 𝑥  (25) 

 

Där h1 är den största filmtjockleken i fullfilmen, bromstrycket som funktion av läget x ges av:  

 

𝑝(𝑥) = 6𝜂𝑣  
−𝑐

3 𝑑𝑥  (26) 

 

Integraluttrycket är svårt att lösa analytiskt, uttrycket löses därför för en dimensionslös längd 

𝑥′ =
𝑥

𝑠
, trycket kan då skrivas som: 

 

𝑝(𝑥′) =
6𝜂𝑣𝐿 𝑘−1  1−𝑥′ 𝑥′

 𝑘+1  𝑘−𝑘𝑥 ′ +𝑥′ 2   (27) 

 

Där k är lutningsförhållandet mellan minsta och största filmtjockleken, 𝑘 =
1


, se Figur 8. För 

hydrodynamiska lager antar k värdet 2,189 (A van Beek, 2009). 

 

 

Figur 8. Tryckfördelning mellan bromsen och hjulet (A van Beek, 2009). 
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3.3 Ytfinheten för bromsbeläggen och tåghjulen 

Minsta filmtjockleken h söks, denna ges enligt (Maskinelement Handbok, 2008) av: 

 

0 = 𝜆 ∙ 1,3 𝑅𝑎1
2 + 𝑅𝑎2

2   (28) 

 

Där λ är en lagerparameter som bestäms enligt Tabell 5. Materialens ytfinheter Ra1 och Ra2 

bestäms enligt ekvation (29). 

Tabell 5. Lagerparameterberoendet. 

λ>3 Hel fullfilm 

1<λ<3 Blandfriktion 

λ<1 Gränsskiktssmörjning 

 

𝑅𝑎 =
1

𝑙𝑟
  𝑧 𝑥  𝑑𝑥
𝑙𝑟

0
  (29) 

 

Där lr är enhetslängden och z(x) topphöjden som funktion av läget x, se Figur 9.  

 

 

Figur 9. Ytfinhet och filmtjocklek mellan bromsens och löpbanans yta.  
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Då topphöjdens varians är extremt oregelbunden är det svårt att hitta ett matematiskt uttryck för 

att beskriva denna, varför ytfinheten istället mätts upp för de olika ytorna, se Tabell 6 samt 

Bilaga B. 

Tabell 6. Ra-värden för hjul- och bromsmaterial. 

Material Ra-värde (μm) 

Tåghjul som slitits mot kompositbelägg 0,2586 

Tåghjul som slitits mot gjutjärnsbelägg 0,9355 

Kompositbromsbelägg 0,6781 

Gjutjärnsbromsbelägg 1,0039 

 

För komposit- respektive gjutjärnsblock ges följande minsta filmtjocklek enligt ekvation (28) 

med värden givna enligt Tabell 6. 

 

0,𝑘𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡 = 3 ∙ 1,3 0,25862 + 0,67812 = 2,83 μm  

 

0,𝑔𝑗𝑢𝑡𝑗 ä𝑟𝑛 = 3 ∙ 1,3 0,93552 + 1,00392 = 5,35 μm  

 

Är ytfinheten hos bromsblock och/eller tåghjul grov i förhållande till filmtjockleken kan nötning 

uppstå av att yttopparna hos materialen kolliderar. Detta bidrar till en ökad friktionskoefficient. 

För kompositbromsen krockar sällan yttopparna, varpå en hel fullfilm kan antas råda över 

belägget, se Figur 10, där de skuggade områdena visar var yttopparna för de bägge ytorna möts.  

 

 

Figur 10. Yttoppars kollision mellan kompositbroms och tåghjul. 
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Gjutjärnsblocken, som har en grövre yta, har större risk för kontakt mellan yttopparna.  

De uppmätta resultaten av ytfinheten för bromsbelägget respektive tåghjulet, samt de beräknande 

värdena för fullfilmstjockleken, ger att genomsnittligen 36,9% av yttopparna kolliderar.  

För sträckorna då yttoppar kolliderat gäller friktionstalet 0,3; medan fullfilmsfriktion gäller för 

övriga sträckor, se Figur 11, där de skuggade områdena visar var yttopparna för de bägge ytorna 

möts. 

 

 

Figur 11. Yttoppars kollision mellan gjutjärnsbroms och tåghjul. 

 

 

3.4 Friktionskrafter i fullfilmen 
 

Den viskösa skjuvspänningen i vätskan skrivs som: 

 

𝜏 𝑥, 𝑧 =
1

2

𝜕𝑝

𝜕𝑥
 2𝑧 −  + 𝜂

𝑣2−𝑣1


  (30) 

 

Friktionskrafterna Ff1 och Ff2, se Figur 5, kan då skrivas som: 

 

𝐹𝑓1 = 𝐿  𝜏 𝑥, 𝑑𝑥 = 𝐿  (


2

𝜕𝑝

𝜕𝑥
− 𝜂

𝑣𝑥2−𝑣𝑥1


 )𝑑𝑥

𝑠

0

𝑠

0
  (31) 

 

𝐹𝑓2 = −𝐿  𝜏 𝑥, 0 𝑑𝑥 = 𝐿  (


2

𝜕𝑝

𝜕𝑥
+ 𝜂

𝑣𝑥2−𝑣𝑥1


 )𝑑𝑥

𝑠

0

𝑠

0
  (32) 
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Löses ekvation (31) respektive (32) fås följande uttryck för kraften: 

                                                           

𝐹𝑓1 =
2𝜂𝑣𝑠𝑏  2𝑘ln  𝑘 +2ln 𝑘 −3𝑘+3 

0 𝑘2−1 
  (33) 

 

𝐹𝑓2 =
2𝜂𝑣𝑠𝑏  𝑘ln  𝑘 +ln  𝑘 −3𝑘+3 

0 𝑘2−1 
  (34) 

 

Friktionen i bromsen ges av: 

𝜇 =
𝐹𝑓1

𝐹
  (35) 

 

𝜇 =
2𝜂𝑣𝑠𝑏  2𝑛ln  𝑘 +2ln 𝑘 −3𝑘+3 

𝐹0 𝑘2−1 
  (36) 

 

3.5 Temperaturskillnader i bromsen 

Formulerar uttrycket för temperaturgradienten som uppkommer mellan bromsbelägget och hjulet 

vid inbromsning. Temperaturskillnaden kan skrivas som ett uttryck av friktionsenergin och 

värmeenergin i bromsen. Friktionsenergin skrivs som: 

 

𝐸𝑓 = 𝜇𝑠(𝐹𝑓1 + 𝐹𝑓2)  (37) 

Värmeenergin skrivs som: 

 

𝑄 = 𝑚 ∙ 𝑐𝑝 ∙ Δ𝑇 = 𝜌 ∙ 𝑠 ∙ 𝑏 ∙ 0 ∙ 𝑐𝑝 ∙ Δ𝑇  (38) 

 

Mellan värmeenergin och friktionsenergin råder sambandet: 

 

𝐸𝑓 = 𝑄  (39) 

 

Ekvation (37) och (38) i (39), löst med avseende på temperaturen ger: 

 

Δ𝑇 = 𝜇
6𝑠𝑣𝜂 𝑘ln  𝑘 +ln  𝑘 −2𝑘+2 

0
2 𝑛2−1 2𝜌𝑐𝑝

  (40) 

Sträckan in i bromsblocket då vattnets koktemperatur är uppnådd bestäms. För kompositbromsen 

uppnås denna temperatur först i slutet av bromsbelägget, dvs. fullfilmen är konstant över hela 

bromsbelägget, för gjutjärnbromsen uppnås dock koktemperaturen efter 90 mm, efter vilket 

vattnet antas ha ångat bort och bromsblocket tar i hjulet helt, efter denna sträcka råder 

friktionstalet 0,3. 

Det relativa felet mellan beräknad friktion och friktionen uppmätt i laboratoriet beräknas enligt:  

𝜇𝑓𝑒𝑙 =  
𝜇𝑏𝑒𝑟 ä𝑘𝑛𝑎 𝑡−𝜇𝑢𝑝𝑝𝑚 ä𝑡𝑡

𝜇𝑢𝑝𝑝𝑚 ä𝑡𝑡
  (41) 
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4  RESULTAT  

Nedan presenteras resultatet av de beräkningar som utförts enligt metoden som redovisats ovan. 

4.1 Friktionsresultat  

Friktionsresultaten mellan bromsbelägg och tåghjul ges enligt ekvation (34). Resultaten 

presenteras grafiskt för varierande bromshastighet och ingångstemperatur för vattnet, samt för de 

olika lagermaterialen och för en lastad och olastad vagn. 

För kompositbromsar i olastade vagnar, se Figur 12, är det maximala friktionstalet 0,1044 och 

det minimala friktionstalet 0,0873. 

 

Figur 12. Kompositbromsens friktion för en olastad vagn. 

 

För kompositbromsar i maxlastade vagnar, se Figur 13, är det maximala friktionstalet 0,1006 och 

det minimala friktionstalet 0,0873 

 

Figur 13. Kompositbromsens friktion för en maxlastad vagn. 
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För gjutjärnsbromsar i olastade vagnar, se Figur 14, är det maximala friktionstalet 0,2182 och det 

minimala friktionstalet 0,2108. 

 

Figur 14. Gjutjärnsbromsens friktion för en olastad vagn. 

 

För gjutjärnsbromsar i maxlastade vagnar, se Figur 15, är det maximala friktionstalet 0,2166 och 

det minimala friktionstalet 0,2108. 

  

Figur 15. Gjutjärnsbromsens friktion för en maxlastad vagn. 
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4.2 Verifiering  

Friktionsresultaten för gjutjärns- respektive kompositbromsar verifieras mot provvärden 

uppmätta av Futuris pinne-på-skiva maskin, se Bilaga A. Det relativa felet mellan provresultaten  

och beräkningarna bestäms enligt ekvation (41), se Tabell 7.  

 

Tabell 7. Relativt fel i friktionsberäkningarna. 

Material Relativt fel 

Kompositbroms 9,89 % 

Gjutjärnsbroms 4,67 % 

 

Beräkningar av friktionen för gjutjärnsbromsar blir mer exakta då de uppmätta provresultaten är 

relativt konsekventa, medan provresultaten för kompositbromsarna har större skillnader 

sinsemellan, se Bilaga A. 

 

  



 30 

  



 31 

5  DISKUSSION OCH SLUTSATS 

I detta kapitel presenteras diskussioner och slutsatser kring resultaten och metoderna som 

presenterats ovan. 

5.1 Diskussion 

Då ytan på bromsblocket är stor i jämförelse med de yttopografimätningar som genomförts är 

risken stor att mätningarna inte representerar ytan i stort. Lokala extremvärden kan förekomma 

på grund av att hårda föroreningar, såsom sand eller grus, hamnat mellan bromsblocket och 

tåghjulet och orsakat deformationer i form av repor. Fler mätningar bör göras för ett rättvisare 

genomsnitt av ytan. Även filmtjockleken bör undersökas närmare och, om möjligt, verifieras mot 

uppmätta värden; då denna endast är antagen till minsta filmtjockleken enligt ekvation (27). 

 

Vid inbromsning med gjutjärnsblock nås, enligt denna studie, kokpunkten på vattenfilmen 

mellan block och tåghjul efter ca 25 % av blockets båglängd. Det bör tas i beaktning att studien 

ej behandlar hur förångat vatten påverkar den reella kontaktarean. Det kan även finnas en risk för 

vibrationer i blocket då den kompressibla vattenångan skapar en luftkudde mellan block och 

tåghjul som då sänker friktionen vilket leder till lägre värmebildning och i sin tur mindre 

vattenånga. Då vattenångan tar sig ur kontaktområdet ökar friktionen åter igen och cykeln börjar 

om. Detta sker väldigt snabbt och vibrationerna kan förstärkas av att vattenångans 

kompressibilitet agerar som fjäder. 

 

 

5.2 Slutsatser 
 

 En beräkningsmodell av friktionsbeteendet mellan tågbroms och tåghjul under inverkan 

av vatten har tagits fram och verifierats mot uppmätt data. 

 

 Modellen är användbar för att beskriva vad som händer mellan bromsblocket och 

tåghjulet. 

 

 Modellen är användbar för att studera olika förändringar av geometrin och/eller 

topografier. 

 

 Gjutjärnsbromsar förhindrar effektivt fullfilmssmörjning då ytorna är så pass grova att 

den reella kontaktarean mellan ytorna blir hög trots en vattenfilmstjocklek på 5,35 µm. 

 

 Kompositbromsar har en finare yta vilket ökar risken för fullfilmsbildning.  
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6  REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA ARBETE 

I detta kapitel ges rekommendationer för mer detaljerade lösningar och framtida arbete. 

6.1 Rekommendationer 

Genom att beräkna den genomsnittliga reella kontaktarean mellan fler ytmätningar slumpmässigt 

placerade på slitytorna, minskas risken för lokala extremvärden som kan uppkomma på grund av 

föroreningar eller små skador/sprickor. 

Vidare bör fler bromsmaterial med olika sammansättning analyseras och jämföras med 

provresultat för att undersöka om modellen kan tillämpas på andra material än de som använts i 

denna rapport. 

6.2 Framtida arbete 

Studier på den reella filmtjockleken bör göras då denna studie endast behandlat minsta 

filmtjocklek. Den reella filmtjockleken kan vara större eller mindre än minsta filmtjockleken, 

något som påverkar resultatet avsevärt. Tjockleken skulle kunna räknas fram genom att analysera 

de uppmätta friktionsvärdena och jämföra de med yttopografin för bromsblocken och tåghjulen 

för att få fram en passande filmtjocklek. Även studier på hur slitsar och andra geometriska 

förändringar i bromsblocken kan påverka filmtjockleken och fullfilmsbildningen bör 

genomföras. Slitsar skulle även kunna hjälpa föra bort vattenånga som bildas av att 

friktionsvärmen hettar upp vattenfilmen mellan bromsblock och tåghjul. En partikelstudie av 

snö/slask och dess beteende under tryck bör genomföras då det är mycket oklart hur det påverkar 

bromsförmågan, då konventionell hydrodynamisk lagerteori endast behandlar newtonska 

vätskor. 
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BILAGA A: LABRESULTAT AV FRIKTIONSBETEENDE 
 

Resultat för prover utförda i Futuris Dnamometer, LT20 och LT20MI är bromsbelägg av 

kompositmaterial, medan 4249 är en gjutjärnsbroms. 

 

Stopprov 

Nr. 

Hastighet 

[km/h] 

Blockkraft 

[N] 

Genomsnittlig friktionskoefficient 

      LT20 LT20MI 4249 

      Torr Snö Torr Snö Torr Snö 

1 75 11500 0,27 0,05 0,23 0,23 0,25 0,24 

2 75 11500 0,25 0,07 0,26 0,28 0,23 0,23 

3 75 11500 0,26 0,06 0,25 0,28 0,23 0,25 

4 75 11500 0,26 0,02 0,26 0,27 0,23 0,23 

5 75 11500 0,27 0,03 0,26 0,27 0,23 0,23 

6 75 11500 0,26 0,03 0,27 0,21 0,23 0,23 

7 75 11500 0,27 0,02 0,27 0,08 0,21 0,23 

8 75 11500 0,27 - 0,26 0,11 0,21 0,23 

9 75 11500 0,26 - 0,25 0,10 0,21 0,22 

10 75 11500 0,27 - 0,26 0,06 0,21 0,22 
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BILAGA B: YTPROFILER 

Ytprofil för kompositbromsbelägg: 

 

Ytprofil för gjutjärnsbromsbelägg: 

 



 39 

Ytprofil för ett tåghjul nött mot kompositbromsbelägg: 

 

Ytprofil för ett tåghjul nött mot gjutjärnsbromsbelägg: 
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BILAGA C: MATLAB 
clear all 
close all 
clc 

  
A=.02493; 
Fk=220; 
Fr=2000; 
ns=.92; 
nd=.94; 
U=1.8; 
Ab=0.02; 
s=286e-3; 

  
pol=[2.2-.1:.001:2.2+.1].*10^5; 
pl=[2.7-.1:.001:2.7+.1].*10^5;     

  
%Olastad: 
Fsol=(pol.*A-Fk).*ns.*U-Fr; 
Fdol=(pol.*A-Fk).*nd.*U-Fr; 

  
Ros=11500; 
Fsmaxol=max(Fsol); 
Fdmaxol=max(Fdol); 

  
pminstatol=(min(Fsol)/Ab)/100000; 
pmaxstatol=(max(Fsol)/Ab)/100000; 
pmindynol=(min(Fdol)/Ab)/100000; 
pmaxdynol=(max(Fdol)/Ab)/100000; 

  
%Lastad: 
Fsl=(pl.*A-Fk).*ns.*U-Fr; 
Fdl=(pl.*A-Fk).*nd.*U-Fr; 

  
Fsmaxl=max(Fsl); 
Fdmaxl=max(Fdl); 

  
pminstatl=((min(Fsl))/Ab)/100000; 
pmaxstatl=(max(Fsl)/Ab)/100000; 
pmindynl=(min(Fdl)/Ab)/100000; 
pmaxdynl=(max(Fdl)/Ab)/100000; 

  
figure(1)  
subplot(2,2,1) 
plot(pol,Fsol)  
title('Statisk olastad') 
xlabel('p [bar]') 
ylabel('F [N]') 
grid 

  
subplot(2,2,2) 
plot(pol,Fdol)  
title('Dynamisk olastad') 
xlabel('p [bar]') 
ylabel('F [N]') 
grid 

  
subplot(2,2,3) 
plot(pl,Fsl)  
title('Statisk lastad') 
xlabel('p [bar]') 
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ylabel('F [N]') 
grid 

  
subplot(2,2,4) 
plot(pl,Fdl)  
title('Dynamisk lastad') 
xlabel('p [bar]') 
ylabel('F [N]') 
grid 

  
figure(1)  
hold on 
plot(pol,Fsol)  
plot(pol,Fdol) 
plot(pl,Fsl) 
plot(pl,Fdl)  
xlabel('p [bar]') 
ylabel('F [N]') 
grid 

  
d=.7; 
n=2.183; 
hkomp=2.83*10^(-6); %komposit 
hjarn=5.35*10^(-6); % järn 

  
T=[0:.1:100]; 

  
pl=pmaxdynl; 
pol=pmaxdynol; 

  
[T,v]=meshgrid(0:.1:100,0:(75/3.6)/1000:75/3.6); 

  
A=2.414*10^(-5); 
B=247.8; 
C=140; 
eta=A.*10.^(B./(T+273.15-C)); 

  
t=[0:.01:100]; 
eta1=A.*10.^(B./(t+273.15-C)); 

  
figure(2) 
plot(t,eta1) 
xlabel('Temperatur [°C]') 
ylabel('Viskositet [Pa•s]') 
grid 

  
mysol=(2*(eta.*v*Ab)*(2*n*log(n)+2*log(n)-3*n+3))./(Fsmaxol*h*(n-1)*(n+1));  

% Statisk olastad 
mysl=(2*(eta.*v*Ab)*(2*n*log(n)+2*log(n)-3*n+3))./(Fsmaxl*h*(n-1)*(n+1));   % 

Statisk lastad 
mydol=(2*(eta.*v*Ab)*(2*n*log(n)+2*log(n)-3*n+3))./(Fdmaxol*h*(n-1)*(n+1));  

% Dynamisk olastad 
mydl=(2*(eta.*v*Ab)*(2*n*log(n)+2*log(n)-3*n+3))./(Fdmaxl*h*(n-1)*(n+1));   % 

Dynamisk lastad 

  
figure(3) 
surf(T,v*3.6,(1-0.2910)*mysol+0.2910*.3*ones(1001,1001)) 
shading interp 
axis([0 100 0 75 .0872 .11]) 
xlabel('Temperatur [°C]') 
ylabel('Hastighet [km/h]') 
zlabel('Friktion') 
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figure(4) 
surf(T,v*3.6,(1-0.2910)*mysl+0.2910*.3*ones(1001,1001)) 
shading interp 
axis([0 100 0 75 .0872 .11]) 
xlabel('Temperatur [°C]') 
ylabel('Hastighet [km/h]') 
zlabel('Friktion') 

  
figure(5) 
surf(T,v*3.6,(1-0.2910)*mydol+0.2910*.3*ones(1001,1001)) 
shading interp 
axis([0 100 0 75 .0872 .11]) 
xlabel('Temperatur [°C]') 
ylabel('Hastighet [km/h]') 
zlabel('Friktion') 

  
figure(6) 
surf(T,v*3.6,(1-0.2910)*mydl+0.2910*.3*ones(1001,1001)) 
shading interp 
axis([0 100 0 75 .0872 .11]) 
xlabel('Temperatur [°C]') 
ylabel('Hastighet [km/h]') 
zlabel('Friktion') 

  
if T <= 30 
    rho=100*(-0.000000000000650.*T.^7+0.000000000075435.*T.^6-

0.000000003489004.*T.^5+0.000000075853150.*T.^4-0.000000165827117.*T.^3-

0.000083006847663.*T.^2+0.000661894625091.*T.^1+9.998395000000000); 
else rho=1000*(-0.000000000023619.*T.^4+0.000000014946667.*T.^3-

0.000005170780952.*T.^2-0.000034234666667.*T.^1+1.000946514285714); 
end 

  
% cp=75; 
if T <= 27 
    cp=10*(-0.000000000040688.*T.^6+0.000000013377331.*T.^5-

0.000001687794343.*T.^4+0.000101303646533.*T.^3-

0.002845921428373.*T.^2+0.028647906793872.*T.^1+4.205000000000000);  
else cp=10*(0.000000002756129.*T.^4-

0.000000753397320.*T.^3+0.000083596842257.*T.^2-

0.003665839232459.*T.^1+4.228399960981770);  
end 

  
dTkomp=(6.*s.*mydol.*v.*eta.*(n*log(n)+log(n)-2*n+2))./((n^2-

1).*(hkomp^2)*rho.*cp); 
dTjarn=(6.*s.*((1-

0.2910)*mydol+0.2910*.3*ones(1001,1001)).*v.*eta.*(n*log(n)+log(n)-

2*n+2))./((n^2-1).*(hjarn^2)*rho.*cp); 

  
figure(7) 
surf(T,v*3.6,dTkomp) 
shading interp 
xlabel('Temperatur [C]') 
ylabel('Hastighet [km/h]') 
zlabel('dT') 

  
figure(8) 
surf(T,v*3.6,dTjarn) 
shading interp 
xlabel('Temperatur [C]') 
ylabel('Hastighet [km/h]') 
zlabel('dT') 
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figure(9) 
surf(T,v*3.6,(90/286)*mysol+(1-(90/286))*0.3*ones(1001,1001)) 
shading interp 
xlabel('Temperatur [°C]') 
ylabel('Hastighet [km/h]') 
zlabel('Friktion') 

  
figure(10) 
surf(T,v*3.6,(90/286)*mysl+(1-(90/286))*0.3*ones(1001,1001)) 
shading interp 
xlabel('Temperatur [°C]') 
ylabel('Hastighet [km/h]') 
zlabel('Friktion') 

  
figure(11) 
surf(T,v*3.6,(1-0.2910)*mydol+0.2910*.3*ones(1001,1001)) 
shading interp 
axis([0 100 0 75 .0872 .11]) 
xlabel('Temperatur [°C]') 
ylabel('Hastighet [km/h]') 
zlabel('Friktion') 

  
figure(12) 
surf(T,v*3.6,(1-0.2910)*mydl+0.2910*.3*ones(1001,1001)) 
shading interp 
axis([0 100 0 75 .0872 .11]) 
xlabel('Temperatur [°C]') 
ylabel('Hastighet [km/h]') 
zlabel('Friktion') 

  

 

 


