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1 Vägning av lastfordon med två framaxlar
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REFERAT

Statens väg- och trafikinstitut utförde i början av

1970-talet på uppdrag av rikspolisstyrelsen en undersök-

ning av lämpligaste tillvägagångssätt vid Vägning av

olika typer och kombinationer av drag-, last- och på-

hängsfordon med tillgång till sex st mobila fordonsvå-

gar. Under senare år har lastfordon med två framaxlar

blivit vanligare och eftersom sådana ej behandlades i

nämnda undersökning har rikspolisstyrelsen uppdragit åt

väg- och trafikinstitutet att undersöka lämpligaste till-

vägagångssätt vid Vägning av dylika fordon.

I samarbete med rikspolisstyrelsen och Saab-Scania AB

vägdes ett fordon med två framaxlar på olika sätt. Ge-

nom att upprepa Vägningarna några gånger erhölls under-

lag för bedömning av vilken spridning i bestämningar av

boggitryck och bruttovikt som kan erhållas. Vidare be-

räknades det fel i bestämning av dessa storheter som

erhålls vid Vägning av fordonet i etapper i stället för

att väga hela fordonet på en gång, vilket sistnämnda

vägningssätt kräver tillgång till åtta vågar.

Vid Vägning av hela fordonet på en gång är maximala fe-

let i bestämningen av boggitryck och bruttovikt 11%. Vid

Vägning av fordonets främre boggi för sig och dess bakre

boggi för sig är felet i bestämningen av boggitryck

+1 :2% och felet i bestämningen av bruttovikt +1 :1%.

Vid Vägning av fordonets vänstersida för sig och dess

högersida för sig är felet i bestämningen av boggitryck

-4 :3% och felet i bestämningen av bruttovikt -4 :2%.
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BAKGRUND

Statens väg- och trafikinstitut utförde i början av

1970-talet på uppdrag av rikspolisstyrelsen en under-

sökning av lämpligaste tillvägagångssätt vid Vägning av

olika typer och kombinationer av drag-, last- och på-

.hängsfordon med tillgång till sex st mobila fordonsvå-

gar, vilket är den utrustning_som en polisiär våggrupp

förfogar över. Undersökningen redovisades i institutets

rapport nr 16: "Vägning av tunga fordon och fordonskom-

binationer med portabla vågar". Denna rapport utgör un-

derlag för rikspolisstyrelsens instruktion "Vägning av

tunga fordon och fordonskombinationer med portabla Vågar

Mm/71-73".

Under senare år har lastfordon med två framaxlar blivit

vanligare och rikspolisstyrelsen har därför uppdragit

åt statens väg- och trafikinstitut att undersöka lämp-

ligaste tillvägagångssätt vid Vägning av dylika fOrdon,

vilka ej behandlades i den tidigare undersökningen.
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*DEFINITIONER

Polismyndighets Vägning av ett fordon syftar till att

fastställa de storheter som i vägtrafikkungörelsen

(VTK) (SFS 1972:603) betecknas axeltryck, boggitryck

och bruttovikt och som där definieras på följande sätt:

axeltryck: det tryck som vilar på en hjulaxel på ett

 

fordon,

boggitryck: det sammanlagda tryck som vilar på två så-

 

dana hjulaxlar på ett fordon, vilka inbördes har ett

avstånd mindre än 2,0 meter,

bruttovikt på fordon: den vikt som vid visst tillfälle

 

bäres upp av fordonets samtliga hjul, band eller medar.

Denna terminologi med definitioner är ur vetenskaplig

synpunkt olämplig. Med tryck bör förstås en storhet med

dimensionen kraft per ytenhet, medan i VTK avses en stor-

het med dimensionen kraft. Vidare är vikt==massa, medan

VTK med "vikt" avser tyngd.

För samtliga dessa storheter använder VTK enheten ton.

Ton är dock enhet för massa medan en kraftenhet erford-

ras i dessa sammanhang.

Eftersom VTK:s terminologi och måttenhet är vedertagna

i dessa sammanhang används de här trots invändningarna,

varvid med 1 ton avses en kraft av storleken 9,80665 kN

(1 Mp).

Helvägning benämns i det följande ett vägningssätt där

 

fordonets samtliga hjul samtidigt står på vågar.

Etappvis Vägning benämns i det följande ett vägnings-

 

sätt där endast en del av fordonets hjul samtidigt står

på vågar.
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VÄGNING AV FORDON

I samarbete med rikspolisstyrelsen och Saab-Scania AB

Vägdes ett fordon med två framaxlar på olika sätt vid

Saab-Scanias anläggningar i Södertälje.-

Det Vägda fordonet var en 4-axlig lastbil med beteck-

ningen Scania-Vabis LBFS 111 859 (registreringsnummer

KBJ 920), vilken lastats med stål till en bruttovikt i

närheten av fordonets totalvikt. Vissa dimensioner på

fordonet anges nedan.

Avstånd 1:a axel - 2:a axel 1.653 mm

Avstånd 1:a axel - 3:e axel 5.900 mm

Avstånd 3:e axel - 4:e axel 1.315 mm

Spårvidd fram 2.047 mm

Spårvidd bak 1.830 mm

De båda framaxlarna utgör således en boggi enligt VTK:s

definition av boggitryck. Konstruktivt är de dock helt

oberoende av varandra.

Vägningarna utfördes med hjälp av 8 st vågar typ TELUB

Fordonsvåg TOT, Vilka används för fordonsvägningar inom

polisväsendet. Dessa vågar har digital kraftangivning

'med upplösningen 0,05 ton.

Efter lastning av fordonet utförde Saab-Scania vid sitt

laboratorium en etappvis Vägning av detsamma på en våg

med så stor vågplatta att alla fyra hjulen i en boggi

kunde ställas på den. Vägning skedde först med de båda

framaxlarna på vågplattan och sedan med de båda bakax-

larna på vågplattan.

Vägning med TELUB-vågarna utfördes på en belagd yta som

i fordonets längdriktning ej hade någon lutning och som

i fordonets tvärriktning lutade 0,50. Vägning utfördes

dels som helvägning, dels som etappvis Vägning på två

VTI MEDDELANDE 224



olika sätt, Den etappvisa vägningen utfördes på det ena

sättet med vågar alternativt under framhjulen och under

bakhjulen och på det andra sättet med vågar alternativt

under Vänstersidanshjul och under högersidans hjul.

'Vid,.etappvis Vägning användes således endast 4 av Vå-

garna.

Vägningar på de tre olika sätten utfördes enligt sche-

-mat helvägning, etappvis vägning fram-bak, etappvis

Vägning Vänster-höger 'Vägningar enligt detta schema

genomfördes fem gånger, varefter ytterligare en helväg-

ning utfördes som avslutning.

Syftet med att utföra upprepade Vägningar var att få

underlag för bestämning av medelvärde och spridnings-

mått för boggitryck och bruttovikt vid Vägning på de

olika sätten. Bl a på grund av friktion i hjulupphäng-

ningen kan nämligen olika Värden erhållas vid skilda

Vägningar enligt samma vägningsmetod.

Före varje Vägning placerades vågar omedelbart framför

de hjul som skulle ingå i vägningen, varefter bilen kör-

des upp på vägarna. Ingen backning fick företas på vå-

garna för att justera bilens läge, utan om bilen hade

kommit för långt fram backades den ned från vågarna och

kördes därefter åter upp. AV de tvillingmonterade bak-

hjulen fick hela ytterhjulets bredd och ungefär hälften

av innerhjulets bredd plats på vågarna. Bilen säkrades

på vågarna med hjälp av parkeringsbromsen.
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RESULTAT

För varje Vägning har boggitrycket för främre boggin

beräknats som summan av de avläsningar som gjorts på de

fyra främre vågarna och boggitrycket för bakre boggin

som summan av de avläsningar som gjorts på de fyra bak-

re vågarna. Bruttovikten har beräknats som summan av de

båda boggitrycken, alltså som summan av de åtta vågav-

läsningarna hörande till samma Vägning. Vid upprepade

etappvisa Vägningar är det även möjligt att kombinera

delresultat från olika vägningar. Så har dock ej skett

här.

För.varje vägningsmetod har medelvärdet på boggitryck

och bruttovikt beräknats.

Det har inte varit möjligt att göra så många upprep-

ningar av Vägningarna att standardavvikelser för mät-

värdenas spridning kan anges med någon grad av noggrann-

het. För det fortsatta arbetet har därför antagits att

de maximala avvikelserna från de beräknade medelvärdena

approximativt är lika med variatiOnsvidden inom försöks-

materialet, dvs skillnaden mellan det största och det

minsta av de genom addition erhållna värdena på boggi-

tryck och bruttovikt.

De sålunda beräknade medelvärdena på boggitryck och

bruttovikt med maximiavvikelser vid Vägning enligt de

tre vägningsmetoderna framgår av följande sammanställ-

ning.

äslzêseiag (6 vägningar)

Boggitryck, främre boggi 12,55i0,15 ton (12,55 toni1%)

Boggitryck, bakre boggi 15,93i0,05 ton (15,93 toni0%)

Bruttovikt _ 28,48i0,20 ton (28,48 toni1%)
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§2â9922§-2ê92i§9_låäêmâälê§;;êêäâ§lää> (5 vägningar>

Boggitryck, främre boggi 12,63i0,15 ton (12,63 toni1%)

Boggitryck, bakre boggi 16,07i0,10 ton (16,07 toni1%)

Bruttovikt . 28,70i0,25 ton (28,70 toni1%)

§2â292á§_2ê22229_(zêgêäsäêiéê;zäê9s§§i§êl (5 vägningar)

Boggitryck, främre boggi 12,07:0,10 ton (12,07 ton:1%)-

Boggitryck, bakre boggi 15,29i0,45 ton (15,29 toni3%)

Bruttovikt 27,36i0,45 ton (27,36 toni2%)

Den av Saab-Scania företagna etappvisa vägningen (fram-

axlar-bakaxlar) kan närmast jämföras med helvägning på

TELUB-vågar eftersom samtliga hjul i båda fallen stod

på ett horisontalplan (markens sidolutning försummas).

Resultatet av denna Vägning, där inga upprepningar ut-

fördes, blev följande:

Boggitryck, främre boggi 12,40 ton

Boggitryck, bakre boggi 15,92 ton

Bruttovikt _ 28,32 ton

vilka Värden ligger inom det angivna spridningsområdet

vid helvägning med TELUB-vågarna.

För att jämföra de båda formerna av etappvis Vägning

med helvägning har jämförelsetal för de båda boggitryc-

ken och bruttovikten beräknats genom att dividera det

aktuella värdet med motsvarande värde erhållet vid hel-

vägning. Jämförelsetalen blir av storleksordningen ett.

Om jämförelsetalet är större än ett innebär detta att

vägningsmetoden ger för högt värde jämfört med helväg-

ning och om jämförelsetalet är mindre än ett innebär

detta att vägningsmetoden ger för lågt värde. Ur jäm-

förelsetalet kan relationen mellan resultatet av ak-

tuell vägningsmetod och resultatet av helvägning utlä-

sas direkt i procent. Om jämförelsetalet är t ex 1,03
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innebär detta att ifrågavarande metod ger 3% för högt

värde och om jämförelsetalet är t ex 0,98 innebär detta

att metoden ger 2% för lågt värde.

De maximala relativa felen i jämförelsetalen har beräk-

nats på sätt som framgår av VTI Rapport nr 16 (sid 19).

De sålunda beräknade jämförelsetalen för boggitryck

och bruttolast vid etappvis Vägning framgår av följande

sammanställning.

EEêEEZåä-råga;99-1främeälêä;zêêäe§lê§l

Boggitryck, främre boggi 1,01 i 0,02

Boggitryck, bakre boggi 1,01 i 0,01

Bruttovikt 1,01 i 0,01

§2ê9922§_zäagiag_(zêeêäeäêáéê;;äêaeäêiée>

Boggitryck, främre boggi 0,96 i 0,01

i 0,03

Bruttovikt 0,96 i 0,02

Boggitryck, bakre boggi 0,96
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VÄGNINGSREKOMMENDATIONER

Samtliga tre vägningsmetoder synes vara användbara men

ger olika noggrannhet så som framgår av det följande.

Åtskillnad har härvid ej gjorts mellan främre boggi och

bakre boggi, utan det största variationsområdet för fel

i bestämning av boggitryck har angivits.

äslyäsaias

Tillgång till 8 vågar erfordras.

Fel: Boggitryck -1% till +1%

Bruttovikt -1% till +1%

Ur vågavläsningarna beräknade värden på boggitryck och

bruttovikt skall reduceras med minst 1% för att få

värden som med säkerhet ej är för höga.

§2ê2922§_2ê92222_lärêmêålêä;zäêäê§lêäl

Tillgång till 4 vågar erfordras.

Fel: Boggitryck -1% till +3%

Bruttovikt 0% till +2%

Ur vågavläsningarna beräknade värden skall recuderas

med minst 3% för boggitryck och minst 2% för bruttovikt

för att få värden som med säkerhet ej är för höga.

EEêEEYl§_YåQElEE_(Yäâêäêäêlêê;zäêäêäâl§ê)

Tillgång till 4 vågar erfordras.

Fel: Boggitryck -7% till -1%

Bruttovikt -6% till -2%

Ur vågavläsningarna beräknade värden-kan ökas med högst

1% för boggitryck och högst 2% för bruttovikt utan att

riskera att få värden som är för höga.
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