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Sambandet vägojämnhet - fordonsslitage

av Georg Magnusson
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
5081 01 LINKÖPING

REFERAT

Väg- och trafikinstitutet (VTI) har på uppdrag av Nordiska Ministerrådet

genom Nordiska Ämbetsmannakommittén för Transportfrâgor (NÄT)

genomfört en litteraturstudie syftande till att sammanställa befintligt

kunnande om sambandet mellan vägojämnheter och fordonsslitage samt att

sammanställa befintliga matematiska modeller för beskrivande av detta

samband.

Arbetet har innefattat en genomgång av dels litteratur behandlande

elementär utmattningsteori och dess tillämpning inom fordonstekniken och

dels litteratur redovisande tidigare genomförda fordonskostnadsstudier.

Resultaten från dessa studier har omräknats till SEK och i oktober 1985

gällande prisnivå.
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The relationship road unevenness - vehicle deterioration

by Georg Magnusson
Swedish Road and Traffic Research Institute
5-581 01 LINKÖPING

ABSTRACT

On commission of the Nordic Council of Ministers through the Nordic.

Senior Executive Committee for Transport Questions (NÄT) the Swedish

Road and Traffic Research Institute has carried out a literature survey

aiming at synthesizing existing knowledge about the relationship between

road unevenness and vehicle deterioration and also to put together existing

mathematical models describing this relationship.

The work has involved the study of literature dealing with elementary

metal fatigue theory and its application in the vehicle technology as well as

literature reporting studies about vehicle running costs carried out

previously. To facilitate the comparison the results from those studies have

been tranformed to SEK and the cost level of October 1985.
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Sambandet vägojämnhet - fordonsslitage

av Georg Magnusson
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
5081 01 LINKOPING

SAMMANFATTNING

Väg- och trafikinstitutet (VTI) har på uppdrag av Nordiska Ministerrådet

genom Nordiska Ämbetsmannakommittén för Transportfrâgor (NÄT)

genomfört en litteraturstudie syftande till att sammanställa befintligt

kunnande om sambandet mellan vägojämnheter och fordonsslitage samt

att sammanställa befintliga matematiska modeller för beskrivande av

detta sam band.

Arbetet har lett fram till en på. enkel hällfasthetsteori grundad formel

för beräkning av en fordonskomponents förslitning som funktion av

effektivvärdet för den av vägojämnheten beroende hjullasten. Formeln

innehåller en konstant vars värde kan uppskattas med hjälp av statistik

över trafikflödets fördelning på vägar av olika jämnhetsklass samt en

exponent som interimistiskt föreslås ansättas = 6.' Under vissa, i

rapporten inte närmare utredda, förutsättningar kan emellertid denna

exponent bestämmas med utnyttjande av s k utmattningsindikatorer.

Fyra fordonskostnadsstudier som genomförts i Kenya, Karibien, Indien

och Brasilien har penetrerats. Det har därvid visat sig att den brasili-

anska studien är den som närmast, om än med mycket stor försiktighet,

torde vara tillämpbar på nordiska förhållanden. Detta gäller dock endast

sambandens derivata i det för nordiska förhållanden intressanta väg-

ojämnhetsomrâdet l-3,5 m/km. Sambanden kan dock inte, utan närmare

utredning av kostnadsrelationerna mellan Brasilien och de nordiska

länderna, utnyttjas för beräkning av reservdelskostnader i absoluta tal.
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The relationship road unevenness - vehicle deterioration

by Georg Magnusson
Swedish Road and Traffic Research Institute
5-581 01 LINKÖPING

SUMMARY

On commission of the Nordic Council of Ministers through the Nordic

Senior Executive Committee for Transport Questions (NÄT) the Swedish

Road and Traffic Research Institute has carried out a literature survey

aiming at syntesizing existing knowledge about the relationship between

road unevenness and vehicle deterioration and also to put together

existing mathematical models describing this relationship.

The work has produced a single formula, based on rather elementary

metal fatigue theory, for the calculation of the deterioration of a

specific vehicle component as a function of the effective valueof the

dynamic wheel load depending on road unevenness. The formula contains

a constant, the value of which can be estimated with the aid of

statistical information abOut the traffic distributions- on roads of

different class of unevenness. In the formula there is also an exponent,

the value of which interimistically is suggested = 6. Under certain

conditions, not discussed in the report, this exponent may be determined

by the aid of "fatigue indicators".

Four vehicle cost studies carried out in Kenya, The Eastern Caribbean,

India and Brazil have been studied. It turned out that the Brazilian report

was the one probably most applicable on Nordic conditions. However,

this goes only for the first derivative of the cost relationships and only in

the unevenness intervall of l-3.5 m/km, which is the intervall most

relevant for Nordic conditions. Also this information must, however, be

used with utmost caution and must not be used for the calculation of

vehicle deterioration costs in absolute figures without a preceeding

investigation about Brazilian - Swedish cost relations in the field of

vehicle spare parts prizes.
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1. INLEDNING

I samband med ett ökande intresse för sambandet mellan vägstandard

och transportkostnad har även kunskap om sambandet mellan vägojämn-

het och fordonsslitage efterfrågats. På uppdrag av NÄT har därför vid

VTI genomförts en litteraturstudie med syfte att

- sammanställa befintligt kunnande inom området

- sammanställa befintliga matematiska modeller för beskrivande av det

efterfrågade sambandet

Schematiskt kan sambandet beskrivas enligt figur 1.

Fordonsinterna

/////Vrörelser '*'h0tnlng

Väg- Mark- \
ojämn--a kontakt-
het krafter ////////, Reparation

\\\\\\Pordonsinterna Å
Krafter ' Brott

Kassation

M
i
u
.
.
.
)
M
.
-
.
-

.
n
u

Figurl Schematisk framställning av sambandet vägojämnhet - for-
donsslitage

Som illustreras av figur 1 ger vägojämnheten upphov till relativrörelser

mellan olika fordonskomponenter vilket leder till materialförlust genom

nötning. Detta kan då leda till två typer av komponenthaveri. Två

samverkande komponentdelar kan p g a dimensionsförändring falla isär,

vilket kan vara fallet t ex med kulleder, eller ett sprödbrott kan uppstå

p g a ökad materialpåkänning genom nedsatt tvärsnittsarea.

Den nedre delen av figur 1 illustrerar det fall där brott uppkommer utan

att brottstället utsatts för nötning. Sådana brott kan naturligtvis i
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sällsynta fall uppkomma p g a felaktig dimensionering, materialfel eller

extrem belastning men den normala orsaken är här s k materialutmatto

ning som i analogi med fallet med materialnötning skulle kunna kallas för

hållfasthetsnötning.

Den genomförda litteraturstudien har huvudsakligen omfattat litteratur

inom hållfasthetsomrâdet men även reparationsstatistik och direkta

jämförelser mellan vägojämnheter och reparationskostnader har beak-

tats.
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2. HÅLLFASTHET

Den storhet som utnyttjas för att beskriva påkänningen i ett material

kallas "spänning", betecknas 0 och har enheten N/m2 eller vanligen, för

att få hanterligare siffror, MN/mz.

Ett materials utmattningsegenskaper anges av den s k Wöhlerkurvan vars

principiella utseende för ett stål framgår av figur 2 där N betecknar

livslängden.

log d*

 

   

log N

M Wöhlerdiagram. Principiellt utseende för ett stål

Om spänningen G< G' fås enligt diagrammet i princip oändlig livslängd.

För CT> 0' l:kan följande approximativa samband ansättas.

oqN = C (1)

där G'är spänningen

N är livslängd i antal belastningscykler

q är en materialberoende exponent

C är konstant

För ett godtyckligt fordon kan vid någon viss hastighet följande samband

mellan hjulbelastningen, dvs den vertikala kraften i kontaktytan mellan

hjul och vägbana, och påkänningen i en godtycklig punkt i en godtycklig

fordonskomponent antas gälla.
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P = ko (2)

där P är momentan (dynamisk) hjullast

o är momentan påkänning

k är en för varje punkt i varje fordonskomponent specifik konstant

Hjulbelastningen P och konstanten k beror av fordonets utformning och

hastighet, varjämte P dessutom beror av väggeometrin.

Under i övrigt oförändrade betingelser fås för två vägar med olika grad

av jämnhet följande samband

P1 = koj

P2 = ko2

31
P*2 U2

dvs spänningen i fordonskomponenten förhåller sig i de två fallen som

hjulbelastningarna.

För livslängderna i de två fallen gäller

Q

.
Q

2 ll O

N 1 0294;

q2 0'1

varav följer

N1 p q 'i g (3)

N2 P1

dvs hjullasten kan direkt utnyttjas som prediktor på fordonets livslängd.

Enligt van Deusen (1971) är vidare påkänningens, och därmed hjullastens,
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RMS-värde ett realistiskt utmattningskriterium. Formeln (3) ger då att

kvoten mellan livslängden för en viss fordonskomponent i två olika

vägmiljöer eller hastigheter förhåller sig omvänt proportionellt mot

kvoten mellan hjullasternas RMS-värde upphöjt till q:te potens.

Eftersom ett fordon inte genomlever hela sin livstid under konstanta

betingelser fordras att förslitningsbidraget från olika betingelser kan

summeras. Enmetod för detta är Palmgren-Miners delskadeteori

"i
D = 2

1' 7

där ni är antalet belastningsväxlingar vid en viss spänningsamplitud

Ni är antalet belastningsväxlingar till brott vid denna spännings-

amplitud

Brott inträffar vid D = 1.

Formlerna (1) och (2) ger

(4)

q _01. Ni - C

P1. = ko.

q _ q qP1 koi

Cl
izo'oq 2.9...

kq " N-i
;q

1 = Pi = K . P.q
Ni c o kq 1

_. q _ i' qD - Z niKPi K: n1.P,_i
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Detta uttryck anger approximativt att bidraget till fordonsslitaget från

en viss betingelse kan antas vara proportionellt mot produkten av kör-

sträckan och hjullastens HMS-värde i q:te potens. Det bör observeras att

uttrycket gäller för en viss punkt i en viss komponent i ett visst fordon.

Det praktiska värdet av det här förda resonemanget är givetvis av flera

skäl ytterst begränsat. Dock torde generellt kunna sägas att fordonssli-

taget allmänt sett är proportionellt mot hjullastens RMS-värde i q:te

potens och givetvis körsträckan. En förbättring av vägytans jämnhet

sådan att hjullastens RMS-värde minskar från P1 till P2 skulle sålunda

minska fordonsslitaget med faktorn (FZ/P1)q.

Återstår då frågan vilket värde som lämpligen bör åsättas exponenten q.

Ett av målen för litteraturstudien var att söka verifiera formel (i),

vilken har erhållits genom personliga kontakter med företrädare " för

Scaniadivisionen inom Saab-Scania AB, samt att finna lämpligt värde på

exponenten q. Enligt Scania ligger q i intervallet 5-6, kanske närmare 6.
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3 LITTERATUR BEHANDLANDE HÅLLFASTHETSFRÅGOR

Ostrovtser et al (1979) anger att exponenten "q" enligt föregående

avsnitt, ligger i intervallet 26 medan Brickman et al (1972) anger värdet

10.

Med utnyttjande av av Nenicka och Apetaur (1980) presenterade data kan

under vissa antaganden exponenten "q" för bakfjädrarna på en terräng-

gående lastbil med boggi beräknas till 4,6.

Conover et al (1966) anger att exponenten "q" för fordonskomponenter av

stål ligger i intervallet 6,5-7.

Diskrepansen i uppgifterna om värdet hos exponenten "q" är sålunda

mycket stor vilket är mycket besvärande eftersom valet av korrekt

exponent är kritiskt. Som en första mer eller mindre kvalificerad

gissning kan värdet q=6 väljas. Detta huvudsakligen baserat på uppgifter

från Scania.

Svårigheten vid livslängdsprediktioner illustreras vidare enl Conover et

al av att ett fel av 10 % vid påkänningsbestämningen hos en komponent

kan ge ett fel av storleksordningen en faktor 2 vid provning i provrigg.

Sharman (1975) anför begreppet "design factor" baserat på antagandet

att pâkänningen är normalfördelad och definierat

l+3s
u

DF:

där 5 är pâkänningens standardavvikelse

11 är påkänningens medelvärde

Detta uttryck förefaller dock vara' felaktigt eftersom de två termerna i

täljaren har olika dimension. Uttrycket är emellertid felaktigt även om

den första termen i täljaren antas ha samma dimension som pâkänningens

standardavvikelse s. DF blir nämligen beroende av valet av dimension för

s och H, t ex N/m2 eller kp/mmz.
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En rimligare form för DF är

_ u+3s
DF-11

 

som förutom att undanröja ovan nämnda problem har den meriten att

vara lätt insebar. DF är sålunda enligt detta modifierade uttryck kvoten

mellan den med 99,9 96 sannolikhet maximala påkänningen och på-

känningens medelvärde.

Mot bakgrund av att DF utnyttjas för att genom multiplikation med

statisk last åstadkomma en uppskattad dynamisk last att användas vid

fordonskonstruktion förefaller den modifierade formen vara rimlig. Olika

värden på DF ges i tabell 1 (från Sharman, 1975). Det förutsätts här att

den i Sharman (1975) presenterade formen för DF är etttryckfel och att

tabell 1 ger DF beräknat enligt den modifierade formen.

Tabell 1 "Design factor" för olika typer av vägar

 

Vägtyp _ Design factor

 

Jämn asfaltbeläggning 1,2

Grov asfaltbeläggning 1,25

Provbanor för komfort- och köregenskapsstudier 1,6

Kortvågiga ojämnheter på provbana 1,9

Långvågiga ojämnheter på provbana 1,4

Järnvägskorsning 2,2

Pavé 2,4

 

Det är obekant vilken jämnhetsstandard som skall tillskrivas provbanan

men en provbana med kortvågiga ojämnheter (DF = 1,9) kan kanske antas

motsvara en dålig (trasig) asfaltväg. Sharman anför också att DF = 2

används av många tillverkare av tunga fordon. Det har vid praktisk

provning visat sig att påkänningar motsvarande DF = 2 endast överskrids

i mycket svåra situationer.
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En dålig asfaltväg skulle sålunda enligt detta förväntas ge cirka 60 %

högre påkänningar än en jämn asfaltväg.

Sharman (1975) ger också för olika vägtyper den enligt en viss

livslängdshypotes beräknade livslängden i timmar för två olika svetstyper

utnyttjade 1 fordon (se tabell 2).

Tabell 2 Livslängdsuppskattningar för två svetstyper

  

Vägtyp Livslängd (h)
typ D typ E

Jämn asfaltbeläggning 2,7 x 107 1,2 x 106

Grov asfaltbeläggning 2,7 x 107 1,2 x 106

Provbana för komfort- och 1,5 x 104 1,7 x 103

köregenskapskriterier

Pavé 110 25

 

Kvoten mellan livslängden för asfaltbeläggning och. motsvarande för

provbana är för svetstyp D 1,8 x 103och för typ E 0,7 x 103. Livslängden

hos komponenter svetsade med svetsar av typ D och B är sålunda 700-

1800 gånger längre på ojämn asfaltbeläggning än på den nämnda

provbanan med tyvärr okänd jämnhet.

Enligt (3) ovan gäller att kvoten mellan livslängden för en viss

fordonskomponent i två olika vägmiljöer förhåller sig omvänt proportio-

nellt mot kvoten mellan hjullasternas RMS-värde upphöjjt till q:te potens.

. _1_ q
2 P1
Om kvoten mellan DF för två olika vägmiljöer antas återspegla kvoten

mellan de maximala hjullasterna och därmed, om hjullastvariationen

vidare antas sinusformad, även dessas RMS-värden kan q beräknas

utifrån i tabell 1 och 2 angivna data.
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Betrakta t ex_ relationen mellan livslängderna avseende svetstyp D för

jämn asfaltbeläggning och provbanan D där (3) ger:

2,7»107 =( 1,6 ) q
1,5»10Ã 1,2

varur fås q = 26

Svetstyp E ger på motsvarande sätt q = 18.

Relationen mellan jämn asfaltbeläggning och panel ger q 2 23 resp

q = 16.

Relationen mellan provbana och pavé ger q = 12 resp q = 10.

Variationen hos det på detta sätt beräknade värdet på "q" är som synes

mycket stor. Det skall emellertid beaktas att de livslängdupgifter som

utnyttjats är uppskattade och inte uppmätta sådana. Det kan observeras

att de beräkningar som är baserade på desämre vägarna närmar sig det

ovan föreslagna q : 6.

Andrew och Whiettaker (1969) har mätt påkänningen i ett antal

hjulupphängningskomponenter i fyra personbilar vid färd på vägar med

olika grad av ojämnhet, Vägurvalet omfattade belagda vägar, pavé och

jordvägar. Eftersom detvå sistnämnda typerna inte är representativa för

svenska förhållanden har här endast de belagda vägarna beaktats.

Rapporten redovisar inga jämnhetsvärden för de olika vägarna men de

jämnaste har betecknats "tarmac", "smooth tarmac" och "concrete". De

ojämnaste beskrivs som "tarmac", "tarmac, small potholes", "tarmac

(rippled)", "tarmac, with chippings", "tarmac, severe long wave undula-

tion" och "broken tarmac".

Kvoten mellan största och minsta uppmätta pâkänning har bestämts för

alla studerade fordonskomponenter vid hastigheten 64 km/h (40 mph) på

dessa belagda vägar. Denna kvot varierar mellan 2,4 och 14,8 med

medelvärdet 6,3 och standardavvikelsen 3,24.
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Enligt dessa resultat skulle sålunda en dålig, belagd väg i genomsnitt ge

cirka sex gånger så hög påkänning i hjulupphängningen på en personbil

som en jämn, belagd väg. Av intresse är här då att notera att vid ett

besök hos Scania i Södertälje motsvarande relation för länsväg/motorväg

resp skogsväg/länsväg angavs till 2, gällande för lastbilar.

Resultaten från Andrew oCh Whittaker strider sålunda mot såväl Scanias

som Sharmans resultat. Orsaken härtill är svår att genomskåda men*

eventuellt gäller Scanias data för lägre hastigheter än de förra.

Enligt Böhme (1973) påverkar hjullasten vid tunga fordon huvudsakligen

hjulupphängning och fordonsram medan denna inverkan snabbt avklingar i

fordonspåbyggnaden

Såväl den vertikala hjullasten som den längsgående kraften i kontaktytan

mellan hjul och vägbana kan betraktas som styckvis normalfördelade.

,Därmed avses att fördelningarna uppritade på normalfördelningspapper

representeras av flera, vanligen tre, räta linjer med olika lutning.

För tunga fordon representativa belastningskollektiv anses vara tämligen

oberoende av fordonstyp och körförhållanden.

Den maximala vertikala hjullasten kan enligt Böhme uppgå till 2,5 gånger

statisk hjullast vid normal landsvägskörning och 4 gånger under svåra

betingelser, speciellt på obundna vägytor. Maximala längsgående däck-

kontaktkrafter kan, inklusive extrema bromskrafter, uppgå till 3-5

gånger statisk hjullast. Motsvarande för sidkraften anges till 1,3 gånger

statisk hjullast, inklusive bidrag från sidkrafter p g a kurvkörning.

Dessa data bör vara direkt jämförbara med den "design factor" som

redovisats i tabell 1. En sådan jämförelse visar då att för normal

landsväg, asfaltbeläggning, DF ger ungefär hälften 'så stort dynamiskt

tillskott som det av Böhme föreslagna. Medan DF med 99,9 %

sannolikhet antas ange maximal påkänning anges Böhmes värde gälla

sannolikheten 99,998 %. Böhme inkluderar sålunda även stora men

mycket sällan förekommande påkänningar.
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De tre hjulkraftkomponenterna varierar vid små värden oberoende av

varandra medan temporärt förekommande kraftiga stötkrafter uppträder

samtidigt i alla riktningar. Dessa* kraftkomponenter förhåller sig till

varandra linjärt beroende endast upp till Cirka 80 96 av resp

maximivärde. Ovanför denna gräns kan enligt Böhme endast en av

komponenterna i taget uppnå högre värden.

Böhme ger slutligen i figur 3 illustrerat samband mellan vägojämnhet och

maximivärdet för stötfaktorn n definierad:

P
ngl+$glgma

stat

där den är dynamiskt hjullasttillskott

Pstat är statisk hjullast

Vägojämnheten, som anges i bumpmetervärden, har emellertid inte

uppmätts utan bara uppskattats utifrân okulär jämförelse med fotografi-

er av vägytor med kända bumpmetervärden. Osäkerheten i resultaten är

därför tämligen stor.

  

4 0--0

3 H..
S..

.8
3.: 2 M In--o--e

;ä HJ"
.H
U)

1 i

0
. - . v T°°_

0 2 4 6' 8 10 m/km

vägojämnhet

Figur 3 Jämförelse mellan vägojämnhet och stötfaktorns maximivärde.
Hastighet 40 km/h. (Enligt Böhme, 1973)
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Enligt Grubisic och Fischer gäller att sidkraften på ett fordonshjul vid

färd på ojämn väg för personbilar uppgår till maximalt 70 96 av statisk

hjullast och 40 96 för tunga lastfordon. Detta avser de sidkrafter som

uppkommer vid körning rakt fram t ex p g a körning på kantenav ett

potthåll. De maximala sidkrafter som uppkommer p g a kurvkörning på

jämn väg är emellertid av samma storleksordning. Körning i kurva på

ojämn väg kan sålunda för personbilar ge en sidkraft av storleksordningen

1,4 gånger statisk last som på ett eller annat sätt tas upp av hjulupp-

hängningen. Jämför Böhme (1973) som ger faktorn 1,3. Vilka påkänningar

dessa krafter leder till och vilket bidrag detta ger till förslitningen av

olika fordonskomponenter beror givetvis på fordonets konstruktiva ut-

formning.

Andelen kurvkörning av total körsträcka anges dock för europeiska

förhållanden till endast 4 medan resterande 96 96 sålunda är att

hänföra till körning rakt fram. Fallet kurvkörning på ojämn väg

förefaller sålunda vara tämligen sällan förekommande och dess bidrag

till fordonsslitaget torde kunna försummas.

Brickman et al (1972) hävdar att för så gott som samtliga fordonskompo-

nenter gäller att slitageskador är ackumulerade utmattningsskador. Ut-

mattningsskada definieras som den oundvikliga förlusten av livslängd som

ett resultat av varierande påkänningar. För ett fordon som framförs på

en ojämn väg kommer de statiska krafterna, beroende på fordonets

tyngd, att överlagras med dynamiska krafter initierade av vägojämnhe-

ten. Den ackumulerade utmattningsskadan hos en fordonskomponent är

därför ett ekonomiskt uttryck för vägens ytstandard enligt Brickman et

al.

För att studera sambandet mellan vägojämnheter och påkänning i for-

donskomponenter utvalde Brickman et al ett antal vägsträckor vars

jämnhet uppmättes med GM-profilometer. På dessa sträckor uppmättes

även påkänningarna i fjäder och stötdämpare vid ett framhjul på en

större skåpbil. Det visade sig dock vid utvärderingen av påkänningsdata

att de registrerade påkänningarna i stötdämparen var så små att det inte

var möjligt att göra någon utvärdering. Detta bör dock inte tolkas så att

påkänningarna i stötdämpare generellt är mycket små utan snarare så att

VTI MEDDELANDE 500



lit

man vid den aktuella mätningen valt en felaktig förstärkning av den

betraktade signalen.

Mätning av vägojämnheten med hjälp av GM-profilometer har den

fördelen framför andra typer av jämnhetsmätare att den ger en detaljeo

rad bild av vägens längsprofil vilket gör det möjligt att ta fram

information om våglängdsfördelningen hos vägojämnheten på de olika

provsträckorna.

Med utgångspunkt från mätningen av påkänningsvariationen i framfjä-

dern beräknades för varje mätsträcka en teoretisk livslängd hos fjädern.

Denna teoretiska livslängd relaterades till RMS-värdet för vägprofilens

amplitud. Det visade sig att man fick ett relativt gott samband mellan

dessa storheter om man bortsåg från ett vägavsnitt där ojämnheten var

koncentrerad till långa våglängder och där man fick en teoretisk

livslängd som var högre än vad som vore att förvänta med hänsyn till

vägprofilens RMS-värde.

Om man tillåter sig att generalisera det vunna resultatet till att gälla

samtliga fordonskomponenter vars påkänning beror av vägojämnheten

kan undersökningen' sammanfattas sålunda. Vägprofilens RMS-värde är en

god prediktor på livslängden hos de fordonskomponenter vars påkänning

beror av vägojämnheten, dock att de långvågiga komponenterna i vägpro-

filen ger ett mindre bidrag till det totala slitaget än vad som motsvarar

deras bidrag till vägprofilens RMS-värde.

Undersökningen utmynnar i ett förslitningsindex som i anglosaxiska

måttenheter får formeln W:Wdär W är predikterat procentuellt

fordonsslitage per 1 000 miles och RMS är vägprofilens RMS-värde

uttryckt i. inch. Det bär dock observeras att detta samband är baserat på

mätningar på en enda fordonskomponent i ett enda fordon samt att en

mätsträcka där vägojämnheten var koncentrerad till långa våglängder

har exkluderats.

Om den angivna formeln för förslitningsindex ränkas om till SI-enheter

fås:
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w :fog (RA/15)'

där W är predikterat procentuellt fordonsslitage per 1 000 km

RMS är vägprofilens RMS-värde i mm

Michelberger et al (1976) ger en metod att beräkna "probability

distribution function" för påkänningar i en punkt i en fordonskomponent.

Beräkningen är baserad på kännedom om belastningens, dvs den dyna-

miska hjullastens fördelningsfunktion, vägnätets fördelning på jämnhets-

klasser, vägprofilens effekttäthetsspektrum för varje jämnhetsklass,

hastighetsfördelningen för varje jämnhetsklass samt den hastighets-

beroende överföringsfunktionen för sambandet hjullast/påkänning i den

valda punkten i den valda fordonskomponenten.

Detta förefaller vid första påseendet varaett i här aktuellt sammanhang

mycket värdefullt samband baserat på informationer som borde vara

möjliga att ta fram. Observera dock att det fortfarande handlar om en

enda punkt i en enda fordonskomponent. Med kännedom om frekventa

brottställen i olika fordon skulle sambandet ändå vara användbart. Den

fortsatta matematiska behandlingen förutsäter att_ påkänningen är

normalfördelad vilket enligt författarna leder till "excessive inexacti-

tude" utom i ett specialfall som emellertid inte kan inträffa. Jämför

Böhme (1973) ovan.

Konsekvenserna av andra antaganden om påkänningsfördelningens utse-

ende utreds inte.

En ansats påminnande om den av Michelberger et al (1976) presenterade

har föreslagits av Ulf Hammarström vid VTI. Detta innebär att

livslängdsdata för olika fordonskomponenter hämtas från tillgänglig

statistik samt att ett funktionssamband konstrueras innehållande, för-

utom ett sådant empiriskt livslängdsvärde, sambanden (1) och (2) och

information om vägnätets och trafikflödets fördelning på olika jämnhets-

klasser.

Förslitningen (F) hos en fordonskomponent, definierad som inverterade

värdet av livslängden kan då uttryckas:
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där K är en för fordonskomponenten specifik konstant

Pi är hjullastens RMS-värde vid vägojämnhetsklassen j

lj är våglängd med ojämnhetsklassen j

fj är trafikflödet på vägar av ojämnhetsklassen j

N är livslängden hos fordonskomponenten

Pi beräknas medelst en i bilaga beskriven matematisk fordonsmodell.

F är empiriskt känd och q = 6 (tills bättre information erhålls).

Ur detta kan K bestämmas.

För en väg med ojämnheten j kan slutligen förslitningen för den aktuella

komponenten beräknas ur

z .qFJ. KP:l

Den största svagheten i det första resonemanget ligger i osäkerheten hos

valet av värde för exponenten q. Framtida nya bestämningar av

förslitningen F för olika fordonskomponenter kan dock bidra till att

minska osäkerheten i förslitningsprediktionerna Fi för olika jämnhets-

klasser.

En tänkbar möjlighet att bestämma "q" vars meriter och begränsningar

p g a svårigheter att införskaffa erforderlig information inte har kunnat

närmare penetreras, är att utnyttja s k utmattningsindikatorer (Betschon

och Birka, 1980). Härmed avses givare påminnande om trådtöjningsgivare

som liksom dessa klistras på den komponent som skall studeras. De har

den intressanta egenskapen att, .under vissa icke närmare utredda i

omständigheter, kunna ge information om restlivslängden hos den

studerade komponenten. Genom att vid olika tillfällen mäta denna

restlivslängd och i perioderna däremellan mäta hjullastens RMS-värde

kan sålunda enligt (3) exponenten "q" eventuellt bestämmas.
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4. SAMBAND MELLAN RESERVDELSKOSTNAD OCH VÄG-

OJÄMNHET

I det följande presenteras reservdelskostnader som funktion av väg-

ojämnhet hämtade från fyra fordonskostnadsstudier genomförda i Kenya,

S:t Vincent i Karibien, Indien och Brasilien. Med reservdelskostnad avses

kostnad för inköp av ersättning för försliten (skadad) fordonskomponent

och uttrycks i form av kostnad per körsträckeenhet (km).

4.1 Kenya

Denna studie som rapporterats av Abaynayaka et al (1976) består av två

delar, en experimentell del och enkät, varav endast den sistnämnda här

ger något av intresse. Enkäten omfattade 43 personbilar, 47 lätta

lastbilar, 73 medeltunga och tunga lastbilar och 121 bussar.

Data har insamlats under perioden 1971-73 och vägojämnheten för det

aktuella vägnätet har uppmätts vid upprepade tillfällen under denna

period. Genom att det, med undantag för personbilar,i huvudsak kunde

fastställas vilka vägar de i undersökningen deltagande fordonen trafi-

kerat under datainsamlingsperioden anses den vägojämnhet de enskilda

fordon konfronterats med vara åtminstone approximativt känd. För

personbilar har endast information om de trafikerade Vägarnas slitlager-

typer kunnat erhållas.

Nedan presenteras de kostnadssamband som studien givit.

För personbilar och lätta lastbilar gäller:

(-2,03 + 1,8R)0PoN-10' N _>_10000 km (6)K 11

K = 0 N (10000 km

där KR är reservdelskostnad per km (SEK/km)

P är inköpspriset för ett nytt fordon av samma typ (SEK)
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N är fordonets ålder uttryckt i körsträcka (km)

R. är genomsnittlig vägojämnhet (m/km)

Sambandet gäller oberoende av myntenhet så. att enheten för P

bestämmer enheter för KR, t ex SEK resp SEK/km.,

För medeltunga och tunga fordon anges:

11KR (0,48 + 0,37 R)°P-N°10' NJZ = 20000 km (7)

KR=O N<=20000 km

Detta samband gäller även för släpvagnar och fordonskombinationer där

körsträckan är ungefär densamma för alla i kombinationen ingående

enheter.

För bussar anges följande:

V _ K , _,
KR = (-0,67 + 0,6 R)°P° N410 9 _5.4210714' (8)

Px/N'

K
R

PJN

Korrelationskoefficienten för de tre sambanden (6) - (8) anges i samtliga

fall till 0,96. Det anmärks dock att det inte varit möjligt att fastställa

den exakta korrelationskoefficienten men det angivna värdet ansessom

en "troligen inte stor överskattning av det sanna värdet".

Världsbanken ger i ett "Office Memorandum" July 1, 1983, angående

"Vehicie Operating Cost Components Functions" värden på P och N för

olika fordonstyper. Med utnyttjande av växelkursen 5,59 SEK/USS

(december 1981) och av att konsumentprisindex ändrats med faktorn 1,29

från december 1981 till oktober 1985 har i tabell 3 presenterade

inköpspris för olika biltyper framräknats. Tabellenger även vid beräk-

ning av i figur 4 visade kostnadssamband utnyttjad ålder för .olika

fordonskategorier. Även åldersinformationen har hämtats från ovan

nämnda "Office Memorandum".
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Tabell 3 Inköpspris och ålder (körsträcka) för olika fordonskategorier

  

Fordonstyp Inköpspris* (SEK) Ålder (km)

Personbil 34 000 1,14 000

Lätt lastbil 145 000 300 000

Medeltung lastbil 160 000 300 000

Tung lastbil 615 000 300 000

Buss 440 000 284 000

 

* Baserat på dollarkursen 5,59 SEK/USS. Prisnivå oktober 1985

SEK/km
ll

8 .i -

D--O Tung lastbil T '

-o 6 ---x Medeltunglastbi'l
ro i

.

5 /0 0..._0 Lätt lastb1l

:ä 4' Buss

få Personbil
>
S..

J 2
'áå,L

0

   

vägojämnhet

Figur 4 Reservdelskostnad för olika fordonstyper som funktion av
vägojämnheten, Kenya (Abaynayaka et al, 1976)

4.2 Szt Vincent

Hide och Keith (1979) rapporterar en före-/efterstudie genomförd på ön

Szt Vincent bland de östra Karibiska öarna. Därvid har fordonskostnaden

för tre fordon, en personbil och en lätt och en medeltung lastbil,

bestämts för ett provvägnät dels före en förbättringsåtgärd och dels

efter. Jämnheten före åtgärden uppmättes med bumpmeter till 7 m/km
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och efter åtgärden till 4m/km. Reservdels- och arbetstidskostnaden

anges i rapporten i ECS (östkaribiska dollar) i 1978 års prisnivå.,

Omräknat till SEK enligt en genomsnittlig växelkurs 1978 av 1,71 ( ECS

2,70 = US$ 1 = SEK 4,62 ) och justerat till i oktober 1985 rådande

prisnivå (multiplikation med faktorn 1,81 bestämd ur konsumentprisin-

dex) fås i figur 5 redovisade samband mellan vägojämnhet och reserv-

delskostnad baserade på i tabell 4 redovisade inköpspriser och körsträck-

or för de olika fordonen.

Tabell 4 Inköpspris och ålder (körsträcka) för de fordon som deltog i
fordonskostnadsstudien på S:t Vincent. (Hide och Keith, 1979)

  

Fordonstyp Inköpspris* (SEK) Ålder (km)

Personbil 62 000 32 000

Lätt lastbil (van) 77 000 - 48 000

Medeltung lastbil 140 000 64 000

 

* Prisnivå oktober 1985

SEK/km
ll

0,4" .

6,3 .

  

.U

(

fö ,

.5 / u----. Medeltung lastbêil
(I)

O .. .

ü 0,2 (4 // /ow 0..._.9 Latt lasth (van)

-g ,_ ., Personbü

Z
(D

*8 0,1 i
S...

0 T T VA Y :

0 2 4 6 8 m/km

vägojämnhet

Figur 5 Reservdelskostnad för olika fordonstyper som funktion av
vägojämnheten. S:t Vincent (Hide och Keith, 1979)
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4.3 Indien

Road User Cost Study in India var upplagd så att information om

fordonskostnader, bl a reservdelskostnader, insamlades för ett stort antal

fordon under 12-24 månader. Studien genomfördes under åren 1978-81

och omfattade 640 bussar, 232 lastbilar, 13 jeepar och 54 personbilar.

Det vägnät som utvalts för studien indelades i tre vertikalkurvaturklas-

ser, två horisontalkurvaturklasser och fem klasser för vägbredd och

ytlagertyp, dvs 30 olika vägkategorier. De studerade fordonen hade

utvalts så att vart och ett huvudsakligen trafikerade vägar av en viss

kategori.

För mätning av vägojämnheten utvecklades en speciell jämnhetsmätare

bestående av en personbil vars bakaxel försågs med ett mätdon hämtat

från en bumpmeter. Mätning av det totala i studien ingående vägnätet

omfattande 42 000 km genomfördes med två sådana jämnhetsmätare.

Dessa kalibrerades med bumpmeter vid flera tillfällen under mätperioden

och de för de olika vägavsnitten rapporterade .mätetalen anges i bump-

meterns skala.

Samtliga jämnhetsmätningar genomfördes under en tiomånadersperiod

någon gång under datainsamlingstiden. Varje enskild vägsträcka mättes-

uppenbarligen bara en gång och det därvid erhållna' mätetalet ansågs

gälla för hela den betraktade periden. Detta antagande förefaller dock,

åtminstone för obundna ytor, att vara något djärvt.

Studien har resulterat i ett stort antal ekvationer beskrivande sambandet

mellan reservdelsförbrukning och bl a jämnheten. De fordonskategorier

som behandlas är bussar, lastbilar, personbilar och jeepar.

Av de 90 ekvationer som framtagits för reservdelskostnader för bussar

rekommenderas i slutrapporten två'som varande de bästa. Den som har

utvalts för betraktande här ger reservdelskostnaden som funktion av

fordonsålder, vägens horisontella kurvatur, vägojämnheten, vägbredden,

antalet större fordonsöversyner under det betraktade tidsförloppet samt

trafiktätheten. Om vägojämnheten uttrycks i m/km i stället för mm/km
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och det antas att inga större fordonsöversyner har företagits samt att

trafikflödet är så lågt att någon interferens med andra fordon i princip

inte förekommer förenklas sambandet till:

'In SP = C + 0,29 ln M + 0,0004666 K + 0,0731 R + 1,624/8

där SP = reservdelskostnad (paise/km)

C = konstant enligt nedan

M = fordonets ålder uttryckt i körsträcka (Mm)

K = vägens kurvatur uttryckt i riktningsvinkeländring per km (O/km)

R = genomsnittlig vägojämnhet (m/km)

B = vägbredd (m)

Konstanten C har befunnits variera med studerad busspopulation (bussbo-

lag). Slutrapporten rekommenderar att de värden som gäller för tre

angivna bussbolag användes om inga bättre uppgifter finns. För konstan-

ten C har här valts medelvärdet av C för dessa tre bussbolag ( C = 0,49).

Att märka är att körsträckan N här uttrycksi enheten Mm medan i de

samband som emanerar från Kenyastudien körsträckan uttrycks i enheten

km. För att undvika misstagpresenteras i det följande de från Indienstu-

dien härrörande sambanden omformulerade så att körsträckan även här

uttrycks i km. Samtidigt konverteras ekvationerna från att ge reserv-

delskostnaden i paise/km i 1978 års priser till SEK/km i prisnivå gällande

oktober 1985.

För att uttrycka körsträckan M (Mm) 1 N (km) gäller

N = lOOO-M

Växelkurs 78-12-31: 1 rupie = 100 paise = SEK 0,5623

Omräkning till prisnivå okt 1985 innebär multiplikation med faktorn 1,81.

2__ 0,5623 . z , '-
Varav: KR - W 1,81 SP 1,02 10 SP
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Vägens kurvatur ansätts till 20 O/km vilket enkla kontroller har visat

vara ett värde av rimlig storleksordning. Dess representativitet för det

svenska vägnätet har dock inte undersökts. Vägbredden ansätts slutligen

till 8 m.

Med beteckningen KR för reservdelskostnad uttryckt i SEK/km fås då ur

ovanstående:

ln KR = -6,87 + 0,291n N + 0,0371 R (9)

där KR, N och R har samma betydelser och enheter som tidigare.

För lastbilar rekommenderas ett samband som beaktar om fordonet är

privatägt eller i statlig tjänst, underhållsnivån, fordonets ålder, väg-

bredden, fordonets bruttovikt och antalet större fordonsöversyner. Om

beräkningen antas avse ett privatägt fordon med hög underhållsnivå men

utan större fordonsöversyner under den betraktade tidsperioden fås

följande samband:

ln SP = -1,3325 + 0,23321n M + 0,1413 R + 3,493/8 + 0,0531 T

Om detta samband omformuleras enligt ovan fås:

ln KR = -7,09 + 0,23321n N + 0,413 R + 0,0531 T (10)

där T = fordonets totalvikt (Mg)

Reservdelskostnaderna för personbilar har befunnits bero av vägojämnhe-

^ ten enligt följande:

K = 1,02 0 10'2 (D + 4,1 R)
R

där D = konstant

Uttrycket är baserat på studier av 54 bilar tillhörande tio olika

transportföretag. För varje sådant transportföretag redovisas ett värde

på konstanten D. Medelvärdet av dessa värden väljs för här utnyttjad

ekvation.
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1,02 10'2(-11,5 + 4,1 R) =

(-11,71 + 4,17 R) 0 10"'2 (11)
7
< ll

För jeepar rekommenderas slutligen följande uttryck

ln KR = -7,22 + 0,54 ln N + 0,0053 R (12)

Figur 6 visar sambanden (9)-(12) där fordonsâldern för buss, lastbil och .

personbil har hämtats från tabell 3 medan fordonsåldern för jeep har

ansatts till 100 000 km.

   

SEK/km

ll
0,4 -4

AW --A

0 3 0--Q Lastbil 25 Mg

-a ° ' x____* Lastbil 16 Mg
_§ 0 _o Lastbil 7 Mg
V)

O
..

få 092 . / 9--47 Buss

E) +---+ Personbil
>
S..
cu H Jee
8 0,1 . /// p
s. « 4 t

0 '12/

0 2 4 6 8 m/km

vägojämnhét

Figur 6 Reservdelskostnad för olika fordonstyper som funktion av
vägojämnheten. Indien
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4.4 Brasilien

I den brasilianska studien "Research on the Interrelationships between

Cost of Highway Construction, Maintenance and Utilization" har for-

donskostnaderna för 1675 fordon tillhörande 147 transportföretag insam-

lats.

De vägar som ingick i studien klassades i tre jämnhetsklasser, tre

vertikalgeometriklasser och två horisontalgeometriklasser. De fordon

som utvaldes för studien var valda så att de endast trafikerade vägar

inom en av de 18 klasserna.

Vägojämnheten mättes med Mays-Meter vilket är en jämnhetsmätare av

samma typ som de som användes i Indien-studien även om utvärderingen

sker på ett något annorlunda sätt. För kalibrering av Mays-Meter

utnyttjades en GM-profilometer och en Quarter-Car-Simulator.

En GM-profilometer är ett instrument som reproducerar vägens längs-

profil medan en Quarter-Car-Simulator är en matematisk modell av en

bumpmeter där den av GM-profilometern producerade vägprofilen ut-

nyttjas som insignal. I teorien skall sålunda den matematiska modellen av

bumpmetern ge samma mätresultat som en verklig bumpmeter skulle ge

vid mätning på den verkliga profilen.

Quarter-Car-Simulatorn ger ett jämnhetsmätetal som kallas Quarter Car

Index (QI*) som är väl korrelerat till bumpmeterns mätetal. För omräk-

ning från QI* till bumpmetermåttet R utnyttjas i brist på bättre

information sambandet

R = 0,057 01* (13)

där R har enheten m/km

Sambandet (13) är härlett från ett diagram presenterat i ett "Office

Memorandum" från Världsbanken, daterat 83-07-01.
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Jämnhetsmätningar utfördes vid upprepade tillfällen under datainsam-ø

lingsperioden i syfte att kontrollera vägojämnhetens variation med tiden,

Detta ansågs nödvändigt speciellt för i studien ingående vägar med

obundna ytor.

Den brasilianska fordonskostnadsstudien har redovisats i rapporten

"Research on the interrelationships between costs of highway construc-v

tion, maintenance and utilization".

I rapporten redovisade kostnadssamband ger reservdelskostnaden i

CrS/Mm (december 1981) med fordonsålder uttryckt i Mm och vägojämn-

heten i counts/km.

Detta kostnadssamband transformeras med utnyttjande av nedan angiven

information till att ge reservdelskostnaden i SEK/km i prisnivå oktober

1985, med körsträckan uttryckt i km och vägojämnheten i m/km.

Växelkurs 81-»12-31: 1 Cr$ = SEK #,6-10'°2

Omräkning till prisnivå oktober 1985 innebär multiplikation med faktorn

1,29.

Varav:KR = 4,36010'211,29« 10' '3 PC = 5,54110'5 PC

N = 1000 M

R = 0,057 0:*

För reservdelskostnaden för personbilar rekommenderas följande sam-

band:

- 5,95-10 6 N0°303 N0°303 (158,14 + 18,7 R)

KR - 5,95«»10' "6 N°13°3 e(4 79 *'0122 R) 2,28_g R <6,48
5,95»10"6 N0°303 (-299,68 + 125,5 R) * 6,48 5_R

7
:

;
0

I

R (2,28

7
<

;
U

Il

där KR, N och R har samma betydelser och enheter som tidigare.
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För "utility vehicles" rekommenderas:

KR = 7,00010'6 N0 302(660,36 + 5,4 R) R <2,28

KR z 7,00,10«6 NO,3028(6,497 + 0,075 R) 2,28 SDR (10,26

KR = 7,00110'6 N09032(331,74 + 106,8 R) 10,25 5_R

För bussar:

KR = 2,01°10"6 N02483(320,04 + 9,2 R) R <2,28

KR = 2,01-°10"6 N094838(5°703 * 02057 R) 2,28 5_R<10,88

KR = 2,01110'6 NO°483(213,91 + 31,4 R) 10,83 5_R

För tvåaxlade lastbilar utan släpvagn:

KR = 0,254 R_§ 2,28

KR =5,64°10*5(305 + 1845 R) 2,28 <:R

Formlerna (23) och (24) är de för tvåaxlade lastbilar rekommenderade.

Emellertid anges även ett alternativt uttryck som är av samma form som

uttrycken för övriga här behandlade fordonstyper. Detta gäller dock

endast för R < 6,84 vilket inte anses tillräckligt för brasilianska

förhållanden. För vägar med jämnhetsnivâer motsvarande de nordiska -

kan dock nedanstående alternativa formel för tvåaxlad lastbil utan

släpvagn anges.

-6 0,374 e(6,011 + 0,22 R) (25)K = 4,26010 N
R

Med fordonsâldern N hämtat från tabell 3 där "utility vehicle" i

åldershänseende jämställs med lätt lastbil fås i figur 7 redovisade

samband mellan reservdelskostnad och vägojämnhet. Den streckade

kurvan anger det för tvâaxlad lastbil utan släp alternativa sambandet

(25).
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Figur 7 Reservdelskostnad för olika fordonstyper som funktion av
vägojämnheten. Brasilien

VTI MEDDELANDE 500



29

4.5 Diskussion

En jämförelse mellan här presenterade samband mellan reservdelskost-

nad och vägojämnhet hämtade från fyra olika fordonskostnadsstudier

visar att Kenya-studien för samtliga studerade fordonstyper inte bara

ger en högre reservdelskostnad än vad övriga studier ger utan även ett

starkare beroende av vägojämnheten.

Det bör emellertid observeras att det jämnhetsområde som är av intresse

för nordiska förhållanden är ungefär 1-3 m/km medan de i Kenya-studien

ingående jämnaste vägarna har ett jämnhetsmätetal av cirka 2,5 m/km.

Det är sålunda tveksamt om de vid Kenya-studien vunna resultaten kan

tillskrivas någon nämnvärd relevans för nordiska förhållanden.

S:t Vincentstudien avser vägar i ojämnhetsintervallet 4-7 m/km, dvs helt

utanför det för nordiska förhållanden intressanta området. De presente-

rade resultatens reliabilitet kan även ifrågasättas mot bakgrund avatt

de är baserade på studier av endast ett exemplar vardera av tre olika

fordonstyper.

Även den indiska studien gäller vägojämnheter helt utanför i Norden

förekommande nivåer. Den jämnaste rapporterade vägsträckan har

sålunda jämnheten 2,5 m/km. Emellertid visar denna studie ett, med

undantag för personbilar, avsevärt mindre ojämnhetsberoende för reserv-

delskostnaden än vad Kenya-studien, som täcker ungefär samma väg-

ojämnhetsintervall, gör. En extrapolition till jämnare vägar kan därför

göras med något större tillförsikt.

Den brasilianska studien presenterar reservdelskostnadens samband med

vägojämnheten ned till motsvarande ett bumpmetertal av cirka 1,2 m/km

och täcker därmed i huvudsak det i Norden förekommande vägojämnhets-

området. Detta faktum liksom\ att vägojämnheten har uppmätts vid

flertalet tillfällen under datainsa'mlingsperioden, liksom i Kenya men

inte i Indien, gör att Brasilien-studien torde kunna tillmätas större

relevans för nordiska förhållanden än övriga härpresenterade studier.
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I det föregående har stillatigande antagits att de olika jämnhetsmäteta-

len som utnyttjats i de fyra studierna är direkt jämförbara med varandra

resp, i Brasilien-studien, via en omräkningsfaktor. Detta kan synas vara

ett något djärvt antagande. Bumpmetern som utnyttjats för jämnhets-ø

mätning i Kenya- och S:t Vincent-studierna och för kalibreringsändamål i

Indien-studien, är emellertid ett väl specificerat instrument som väl

underhållet bör uppvisa tämligen tidsinvarianta egenskaper och ganska

god överensstämmelse mellan olika exemplar. Ursprunget till det ovan

utnyttjade sambandet mellan bumpmetertalet och Quarter Car Index är

okänt men måste rimligen bygga på jämförande mätningar varvid, under

förutsättning att det därvid utnyttjadeexemplaret av bumpmeter var i

gott skick, även Brasilien-studiens jämnhetsmätetal kan anses jämställ-

bart med de övriga.

Om vidare Brasilien-studiens resultat skall tillämpas på nordiska förhål-

landen uppkommer då frågan i vilken mån denna studies till bump-

metertal omräknade QI*-värden är jämställbara med bumpmetertalen

från i de nordiska länderna befintliga bumpmetrar. Bumpmetrar används

i Danmark och Finland och mätningar har visat (Arnberg och Sjögren,

1983) att överensstämmelsen dem emellan är tillräckligt god för att de, i

här aktuellt sammanhang, skall kunna anses ge överensstämmande mät-

resultat. Detta antyder att antagandet, att väl underhållna bumpmetrar

ger, med åtminstone 1 här aktuellt sammanhang tillräcklig noggrannhet,

sinsemellan överensstämmande resultat, kan anses rättfärdigat. De av

Arnberg och Sjögren (1983) redovisade mätningarna visar att det för

nordiska förhållanden aktuella vägojämnhetsintervallet är det ovan redan

anförda lo3,5 m/km.

Det bör dock observeras vid ett utnyttjande av t ex Brasilien-studiens

resultat på nordiska förhållanden att de kostnadsnivåer som sambanden

ger för olika fordonstyper inte är tillämpbara här på grund av att vare

sig prisläget för reservdelar som grupp betraktat eller prisrelationerna

mellan olika reservdelar kan förutsättas vara desamma som i de nordiska

länderna. Detta gäller förvisso även för sambandens derivator men det

rekommenderas ändå att derivatorna för de olika fordonstyperna i

ojämnhetsintervallet l-3,5 m/km används som en första ansats tills egna

studier givit mer tillförlitliga resultat.
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Från figur 7 kan följande uttryck för dessa derivator hämtas.

0.111_ m,

-2 SEK m

 

personbilar ,-K = 0,5010 _En_

bussar -- K = 193010-2 âä /' _Eñ

1°°ttl tb°l __
.8 a31 K=199°102 §låE/EE_

stor skåpvagn m m

KK=0 R<2,3m/km
tvåaxlad lastbil <

utan släpvagn '

... ., -2 SEK m .
m/km

Det alternativa uttrycket (25) för tvåaxlad lastbil utan släpvagnger

K = 996119; R < 6 ,84 m/km

En uppfattning om kostnadsnivån för reparationskostnader i Sverige kan

beträffande personbilar hämtas ur Konsumentverkets skrift "Bilekonomi"

1981 års upplaga där den genomsnittliga årliga reparationskostnaden

anges till SEK 1300 inklusive däckkostnader. Eftersom termen "repara-

tionskostnader" används torde även arbetstidskostnaden vid reparations-

arbete vara inkluderad i summan. Om det antas att den årliga

däckkostnaden uppgår till SEK 300 fås med en antagen årlig körsträcka

av 15000 km en reparationskostnad exklusive däckkostnad men inklusive

arbetskostnad av 0,07 SEK/km. Med antagandet att halva reparations-

kostnaden utgörs av reservdelskostnad fås denna kostnad slutligen till

0,03-0,04 SEK/km vilket visar sig stämma någorlunda väl överens med

resultatet från Brasilien-studien.

TFK rapport 1980:6 "Lastbilskostnader" anger reparationskostnader för

olika typer av lastbilar till O,4-0,7 SEK/km. Detta torde inkludera

arbetstidskostnad men ej däckkostnad. Om man även här gör antagandet

att halva reparationskostnaden utgörs av reservdelskostnad fås denna till
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O,2-0,4 SEK/km vilket ävenledes visar sig överensstämma med resultatet

från Brasilien-studien.
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5. FÖREKOMST AV KOMPONENTSKADOR FÖRORSAKADE AV

VIBRATIONER

I det föregående har talats om reservdelskostnader i största allmänhet.

Inget försök har här, eller i de refererade fordonskostnadsstudierna,

gjorts att försöka särskilja kostnaderna för sådana fordonskomponenter

vars fallissemang kan antas vara direkt hänförligt till av vägojämnheter

förorsakade vibrationer. Reservdelskostnadens starka vägojämnhetsbero-

ende, speciellt för lastbilar, som redovisas i tre av de refererade

studierna antyder dock att vägojämnhetens betydelse för reservdelskost-

naden skulle vara avsevärd. Dock bör här åter påpekas att alla studierna

huvudsakligen har genomförts på vägar som är avsevärt ojämnare än vad

som förekommer i de nordiska länderna och att därvid funna

vägojämnhetsberoenden sannolikt inte kan extrapoleras till att gälla även

för jämnade vägaro Undantaget är här Brasilien-studien som även enligt

ovan inkluderar jämnare vägavsnitt. Det bör vidare observeras att de

ojämnare vägarna som ingått i studierna torde ha haft obundna bärlager

vilket genom kraftig damning leder till ökat slitage (nötning) på samtliga

fordonskomponenter där relativrörelser mellan olika delar förekommer.

Detta leder t ex till kraftigt motorslitage med ofta återkommande,

kostnadkrävande motoröversyner där kostnaderna felaktigt knyts till

vägojämnheten.

Den genomförda litteraturstudien har därför syftat även till att försöka

belysa reparationsfrekvensen hos sådana fordonskomponenter vars fallis-

semang kan anses vara direkt hänförligt till av vägojämnheten

förorsakade vibrationer sett i relation till reparationsfrekvensen för

övriga fordonskomponenter.

Jakobs (1979) redovisar en undersökning av komponentskador i lastfor-

don. Diagram över de vanligaste felen hos lastbilar redovisas för tre

viktklasser. För lastbilar med totalvikt upp till 7,5 Mg redovisas

felfrekvenser ned till 9,5 %. Inget 'av dessa fel kan anses vara primärt

beroende av vägojämnheten. Inte heller för lastbilar i totalviktintervallet

7,5 Mg till 16 Mg kan de redovisade felen, ned till en förekomst av 4,7 %,

anses ha något direkt samband med vägojämnheten. För lastfordon med

en totalvikt överstigande 16 Mg noteras dock att skador på hjul- och
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axelupphängning förekommer med en frekvens av 12,1 % och är därmed

det näst vanligaste felet, efter färdskrivaren 13,8 %, och att skador på

fordonsramen ligger på tredje plats med 12,0 96, Övriga skador

redovisade ned till en förekomst av 8,2 96 torde inte kunna hänföras till

vibrationsskador.

Svensk Bilprovning redovisar i "Bilens svaga punkter" årgångarna 1981-

1984 anmärkningsfrekvens för samtliga under resp år kontrollerade

delsystem/komponenter på personbilar. Anmärkningsfrekvenserna för de

olika delsystemen/komponenterna visar sig vara i stort sett konstanta

under de fyra åren. Högsta anmärkningsfrekvensen hade sålunda under

den betraktade perioden parkeringsbromsens verkan (10,7-12,8 96) medan

den högsta anmärkningsfrekvensen för något delsystem där vägojämnhe-

ten kan misstänkas ha någon inverkan drabbade styrlederna med 4,1-4,9

%. Styrlederna kom därmed först på 11:e till 13:e plats vad avser

anmärkningsfrekvens av 58 olika delsystem/komponenter. Tabell 5 visar

anmärkningsfrekvens och rangordning i totalmaterialet för samtliga de

delsystem/komponenter där vägojämnheten kan misstänkas vara en

bidragande orsak till de felaktigheter som föranlett anmärkningarna.

Tabell 5 Anmärkningsfrekvens och rangordning för delsystem/kompo-
nenter där vägojämnheten kan vara en bidragande orsak till
konstaterade felaktigheter. Källa: "Bilens svara punkter" 1981,
1982, 1983, 1984

 

Delsyst./komp. 1981 1982 1983 1984

% Rang % Rang % Rang % Rang

 

Styrleder 4,1 12 4,9 11 4,6 12 4,5 13

Spindelleder 4,1 12 4,3 14 3,9 14 3,8 14

Stötdämpare 3,6 16 3,5 28 3,3 19 3,5 17

Hjullager 2,8 22 2,7 21 2,7 22 2,8 22

Fjädrar 1,6 36 1,4 39 1,3 38 1,4 37

Länkarm fram 1,3 40 1,5 38 1,5 36 1,6 36

" bak 1,1 43 1,4 39 1,3 38 1,3 40

Hjulbalans 0,4 50 0,4 50 0,3 50 0,5 50
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Ytterligare information har inte stått att finnao Det ovan anförda

antyder att av vägojämnheter förorsakade fordonsskador skulle vara

vanligare på tunga lastbilar än på lätta och medeltunga lastbilar och

personbilar. Det är dock obekant i vilka vägmiljöer de olika fordonskate-

gorierna opererat. Kanske har de tunga lastbilarna huvudsakligen gått i

anläggningstrafik medan övriga fordonstyper mestadels körts på gator

och relativt jämna vägar.

Den låga frekvensen vibrationsberoende skador antyder emellertid

svårigheten att finna hållfasta samband mellan reservdelskostnader och

vägojämnheten i för nordiska förhållanden aktuellt vägojämnhetsinter-

vall.
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6. REKOMMENDATIONER

Ett närmare studium av de fyra i Kenya, Karibien, Indien resp Brasilien

genomförda fordonskostnadsundersökningarna visar att den sistnämnda är

den som givit de för nordiska förhållanden mest tillämpbara resultaten

vad avser det här studerade sambandet mellan reservdelskostnad och

vägojämnhet. Detta dock med reservation för att det inte varit möjligt

att inom projektets ram detaljstudera bakgrundsmaterialet och de vid

undersökningen tillämpade metoderna, i syfte att försöka bedöma de

vunna resultatens validitet ens för brasilianska förhållanden.

Det rekommenderas dock, med beaktande av ovan framfördreservation,

att de i Brasilienstudien funna derivatorna för dessa samband, redovisade

i avsnitt 4.5, utnyttjas i avvaktan på bättre information. Däremot torde

inte i rapporten redovisade samband kunna utnyttjas för beräkning av

kostnaderna i absoluta termer för en viss vägojämnhet. En sådan

tillämpning måste i alla händelser föregås av en utredning av kostnads-

relationen mellan Brasilien och de nordiska länderna för här aktuella

fordonskomponenter.

Det fortsatta arbetet föreslås inriktas på att försöka bestämma

konstanten K och exponenten q i livslängdsuttrycket (5) för några i

sammanhanget intressanta komponenter. Den av Ulf Hammarström vid

VTI föreslagna och i avsnitt 3 redovisade metoden utnyttjas därvid

liksom om möjligt metoden att bestämma "q" med hjälp av utmattnings-

indikatorer. För detta arbete erfordras att expertis inom hållfasthetsom-

rådet tillkallas.
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Bila a

Sid 1 3)

MATEMATISK FORDONSMODELL

Matematiska fordonsmodeller finns av varierande komplexitetsgrad, från

enspâriga modeller med ett fåtal frihetsgrader till högeligen komplexa

tvâspårsmodeller med möjlighet att t ex variera hjulupphängningarnas

geometri. Figur 1 ger ett exempel på en enkel enspårig fordonsmodell

medan figur 2 visar en mera komplicerad tvâspårsmodell.

En fordonsmodell enligt figur 2 (Segal, 1976) kan utvecklas till att ge

olika i t ex hjulupphängningarna uppkommande krafter vid simulering av

olika vägmiljöer. Detta förefaller emellertid i här aktuellt sammanhang

inte särdeles meningsfullt eftersom noggranna resultat förutsätter en

mycket noggrann och därmed kostnadskrävande beskrivning av det

aktuella fordonet. Ett enklare sätt som dessutom troligen ger bättre

resultat är att direkt mäta de intressanta krafterna i en verklig bil.

Vare sig sådana studier utförs med hjälp av simulering eller direkt

mätning fordras att ett mycket stort antal fordonstyper och -kompo-

nenter studeras för att ett representativt resultat skall kunna erhållas.

För att dessa mycket detaljerade data sedan skall kunna utnyttjas måste

sedan de olika komponenterna livslängdsprovas i laboratorium. En sådan

provning blir oerhört kostnadskrävande eftersom de olika komponenterna

måste utsättas för olika vibrationsnivâer. Erfarenheten har vidare visat

att kanske 50 exemplar per komponent och vibrationsnivå måste provas

för att tillförlitliga result-at skall kunna uppnås. Denna väg bedöms

därför som oframkomlig.

Enligt det i huvudskrivelsen inledningsvis förda resonemanget skulle den

dynamiska hjullasten vara en god prediktor pâ fordonets livslängd. För

att finna de dynamiska hjullasterna för vägar med olika ojämnhet kan

den i figur 1 illustrerade enkla fordonsmodellen utnyttjas. Denna

fordonsmodell kan sålunda ge effektivvärdet av fram- och bakaxellast

vid simulering av olika uppmätta, 'och i matematisk form presenterade,

vägprofiler. Informationen utnyttjas sedan på sätt som beskrivits i

huvudskrivelsen, kapitel 2.
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För den i figur 1 (Sinha, 1.972) visade fordonsmodellen gäller följande

matematiska samband.

Fordonskamsseriets vertikalrörelse

møz + K3(z-fe-zf) + K4(z+be-zb) + C3(ånfemåf) + C4(å+beøåb) = 0

Fordonskarosseriets nickrörelse

J 9- K3°f(z«feezf) + K4°p(z+be-zb) á.C3'f(åefewåF) f C4°b(å+be-å = 0
y b).

Dynamisk hjullast fram

Pf(dyn) = K1(Zf°zo) + C1(Zf'20)

IDynanüsktüuüastbak

Pb(dyn) = K2(Zb zo) + C2(Zb"zo)

              

Figur 1 Tvåaxlad, enspårig matematisk fordonsmodell (Sinha, 1972).
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Stel fram- och bakaer

Figur 2 Tvåaxlad, tvâspårig matematisk fordonsmodell (Segal, 1976).
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