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FÖRORD

Pâ uppdrag av Transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd (TYA) har

Statens väg- och trafikinstitut (VTI) utfört en undersökning av yrkesfö-

rarnas arbetsmiljö.

Första etappen behandlade bussförarnas arbetsmiljö. De fortsatta studi-

erna omfattade förarmiljön i taxi, trafikskolebil och lastbil.

De olika miljövariabler som har studerats är klimat och luftkvalitet,

vibrationer, buller, infraljud, stolens utformning och egenskaper, förar-

platsens layout i övrigt, sikt, belysning, övriga arbetsuppgifter.

Syftet med studierna var att söka ta fram underlag för kravspecifikatio-

ner för de olika miljöerna i de olika fordonsslagen.

Projektet finansierades huvudsakligen av Arbetarskyddsfonden. Viss me-

todutveckling bekostades av VTI.

Ett mycket stort tack riktas till Saab-Scania och Volvo Lastvagnar som

för här redovisad studie välvilligt ställt fordon till förfogande.
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Lastbilsförares arbetsmiljö - Vibrationer
av Georg Magnusson
Statens väg- och trafikinstitut

581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Statens väg- och trafikinstitut har på uppdrag av Transportfackens

Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (TYA), med finansiering över Arbetar-

skyddsfonden genomfört studier av arbetsmiljön i vissa typer av lands-

vägsfordon. Föreliggande rapport redovisar resultatet av enunder åren

1983 och 1984 genomförd studie av förarmiljön i lastbilar från vibra-

tionssynpunkt.

Rapporten behandlar endast helkroppsvibrationer eftersom delkroppsvib-

rationernas inverkan på lastblsförares arbetsmiljö å priori ansetts vara

av ytterst marginell betydelse.

Studien består förutom av en redogörelse för metoder att värdera

helkroppsvibrationer dels av en kartläggning av lastbilars och lastbilssto-

lars vibrationsöverförande egenskaper och dels av en värdering av olika

lastbilstyper från vibrationssynpunkt.

Mätning av vibrationer på förarsätet i olika lastbilar, lastade och

olastade med och utan släpfordon antyder att fjädringssystem med låg

friktionsdämpning (parabel/luft) ger lägre vibrationsnivå än fjädringssys-

tem där friktion utgör en större andel av den totala dämpningen, att

fullastade lastbilar är bättre från vibrationssynpunkt än olastade, att

tillkopplad släpvagn försämrar vibrationsmiljön i lastbilar, attt lastbil

med släpvagn är i detta avseende bättre än dragbil med påhängsvagn, att

stor lastbil ger bättre miljö än en liten och att bussar är bättre än

lastbilar.

Gränsen för bibehållande av komfort enligt ISO Standard 2631 överskrids

i samtliga studerade fall inom den enligt svensk lagstiftning högsta

tillåtna körtiden utan paus, 6 timmar. I flera fall överskrids även

standardens prestationsgräns inom denna tidsrymd.
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En i samband med mätningarna gemomförd enkät bland 800 lastbilsförare

visade att arbetsmiljön i lastbilar från vibrationssynpunkt i huvudsak

betraktades som tillfredsställande.
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The working environment of lorry drivers e- Vibrations
by Georg Magnusson
Swedish Road and Traffic Research Institute

5-581 01 LINKÖPING, Sweden

SUMMARY

The working environment of drivers of different road vehicles has been

studied by the Swedish Road and Traffic Research Institute. The study

was financed by the Swedish Work Environment Fund on behalf of the

Vocational Training and Working Environment Council of the Transport

Trade. This report concerns the working environment of lorry drivers

from the vibration point of view. The study was carried out in i983-l98ll.

The report is focused on whole-body vibrations because the lorry driver's

exposure to local vibrations å priori is regarded as insignificant.

The study consists, besides of an account of methods for the evaluation

of human exposure to whole-body vibrations, partly of a Survey of

vibration transmitting properties of lorries and driver seats, and partly

of an evaluation of the working environment from the vibration point of

view in different types of lorries.

Measurements of vibrations on the seat cushion of the driver's seat are

made in different types of lorries, loaded and non loaded with and

without trailers. Results suggest that I) suspension systems with a small

amount of friction damping (taper leaf/air) produce a lower level of

vibration than systems where the friction constitutes a greater part of

the total damping of the system, 2) loaded lorries are better from the

vibration point of view than non loaded ones, 3) the addition of a full

trailer worsens the vibration environment of the lorry, 4) the lorry with

full trailer is better in this respectthan the tractor and semi-trailer, 5) a

big lorry constitutes a better vibration environment than a small one and

6) buses are better than lorries.

The ISO 2631 "reduced comfort boundary" is exceeded in all the lorries

within the maximum permissible working hours without a break, six hours

VTI MEDDELANDE 516



IV

according to Swedish law. In most cases also the ISO 2631 "fatigue»

decreased proficiency boundary" was exceeded within the same time

limit.

An inquiry carried out among 800 lorry drivers showed that their working

environment from the vibration point of view was regarded as mainly

satisfactory.
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l BAKGRUND

Studier av vibrationers inverkan på människan uppdelas traditionellt i de

två områdena delkroppsvibrationer och helkroppsvibrationer. De del-

kroppsvibrationer som i här aktuellt sammanhang kan vara aktuella är

vibrationer överförda till förarens händer via ratten och vibrationerä

överförda till förarens fötter via golvet. Med helkroppsvibrationer avses

här sådana vibrationer som via stolen påverkar hela kroppen.

Inverkan av delkroppsvibrationer på förarens komfort, prestation och

hälsa har å priori bedömts vara av ytterst marginell betydelse för förare

av moderna lastbilar. En tämligen omfattande retrospektiv litteratursök-

ning avseende delkroppsvibrationer genomfördes dock i samband med en

tidigare studie av bussförares arbetsmiljö (Magusson, 1982) och vars

magra resultat får anses bekräfta det rimliga i den gjorda bedömningen.

Arbetet har därför koncentrerats till studium av inverkan av helkropps-

vibrationer.

Verksamheten inom aktiviteten "helkroppsvibrationer" har uppdelats i

två delaktiviteter:

- kartläggning av lastbilars och lastbilstolars vibrationsöverförande

egenskaper

- värdering av lastbilar från vibrationssynpunkt

Av dessa delaktiviteter kan den sistnämnda betraktas såsom en, låt vara

icke heltäckande, beskrivning av syftet med vibrationsaktiviteten medan

den första delaktiviteten närmast är ettmedel att nå detta syfte.

Vibrationsmiljön i ett landsvägsfordon konstitueras av två vibrations-

källor, vägojämnheter och interna vibrationer i fordonet på grund av t ex

hjulobalans och motorvibrationer. Av dessa vibrationskällor är vägojämn-

heten den dominerande. Detta gäller framför allt på mycket ojämna

vägar där inverkan av övriga vibrationskällor mer eller mindre dränks av

de vägorsakade vibrationerna.
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Den ovannämnda studien avseende bussförares arbetsmiljö visade att i

Sverige förekommande moderna bussar från vibrationssynpunkt är täm-

ligen likartade vilket huvudsakligen har sin grund i att den svenska

bussparken domineras av två fabrikat, Scania och Volvo. Dessa bussar,

liksom även flertalet bussar av andra fabrikat, av den typ som utredning-

en behandlade är vidare uppbyggda på i princip likartat sätt med

likartade komponenter. Detta medförde att det var möjligt att utifrån

ett tämligen begränsat antal mätningar ändå skapa en någorlunda repre-

sentativ bild av vibrationsmiljön i bussar.

Även den svenska lastbilsparken domineras av Scania och Volvo vilket

medför att det även här bör vara möjligt att åstadkomma en tämligen

representativ bild av arbetsmiljön från vibrationssynpunkt utifrån ett

någorlunda begränsat antal mätningar. Dock kompliceras bilden av det

stora antalet förekommande transporttyper med åtföljande diversifiering

av fordonsutformningen.

Den ovannämnda studien av bussförares arbetsmiljö från vibrationssyn-

punkt visade att denna miljö på det hela taget' får betecknas som god.

Förare av åtminstone vissa typer av lastbilar torde dock bli föremål för

kraftigare vibrationer än sådana som normalt förekommer i bussar.

Detta p g a ojämnare väg, t ex vid anläggnings- eller skogskörning, och

trots att moderna lastbilar, utom sådana avsedda för distributionskör-

ning, normalt är försedda med såväl fjäderupphängd förarhytt som

fjädrad förarstol.

Utvecklingen av fjädrade hytter och stolar får ses mot bakgrunden av att

vagnsfjädringen i första hand måste dimensioneras för att bära den

största last bilen är avsedd för, kanske även med hänsyn till förväntad

överlast, och därför, p g a begränsad fjädringsväg, inte kan göras

tillräckligt mjuk för att ge acceptabel förarkomfort.
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2 VÄRDERING AV HELKROPPSVIBRATIONER

Ett flertal olika förslag till norm för värdering av inverkan på människan

av helkroppsvibrationer har presenterats av olika forskare. Den mest

spridda normen är ISO Standard 2631 "Guide for the evaluation of human

exposure to whole-body vibration" som emellertid har blivit föremål för

en tämligen omfattande kritik vars huvudpunkter är de följande:

Normen är baserad på

- subjektiva bedömningar av hur länge man förväntar sig kunna stå ut

med olika kombinationer av accelerationsamplitud och frekvens

- primitiva psykologiska mätmetoder

- tidsmedelvärden, medan extrema momentana variationer, stötar, inte

beaktas på annat sätt än att de ingår i medelvärdet

- studium av sinusformade vibrationer medan den verkliga vibrations-

miljön uppvisar stokastiska vibrationer

Normen är vidare uppbyggd utan hänsyn till eventuell interaktion mellan

vibrationer och andra förekommande miljöfaktorer såsom buller, infra-

ljud och klimat. Slutligen är det inte känt i vad mån försökspersonerna

kan anses vara representativa för den befolkning på vilken normen

tillämpas.

Alla dessa invändningar mot standarden medför en viss tveksamhet inför

användandet av densamma vid ett försök att värdera fordonsförares

arbetsmiljö från vibrationssynpunkt. Detta kan då ses som bakgrunden

till den studie av bussförares prestationsförmåga som utförts i VTI

vägojämnhetssimulator och som i 'sammandrag presenterats i TYA rap-

port 1981:5.

Trots denna kritik får ISO Standard 2631 ändå anses vara den bäst

underbyggda av de olika alternativ som står till buds. Ett pågående

revisionsarbete har hittills lett till att några tillägg har fogats till
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standarden, Vid standardens tillämpning i samband med föreliggande

studie har dessa tillägg beaktats.

ISO 2631 gäller för helkroppsvibrationer i tre ortogonala riktningar i

frekvensområdet 1-80 Hz. De tre riktningarna för en sittande människa

definieras i figur 1.

i
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Figur 1 Koordinatsystem vid mätning av inverkan på människan av
helkroppsvibrationer

Vid mätning av vibrationsmiljön ska accelerationerna mätas på det ställe

där vibrationen leds in i kroppen, dvs för en sittande person via sätet.

Människans känslighet för acceleration är enligt standarden beroende av

accelerationens riktning, frekvens, intensitet och varaktighet. Detta

samband framgår av gränskurvorna i figur 2 för vertikal acceleration och

av figur 3 för accelerationer i de två horisontella riktningarna.

Det framgår t ex att människans känslighet för vertikal acceleration är

störst i frekvensområdet 4-8 Hz.

Standarden innehåller tre kriterienivåer: komfortgräns, prestationsgräns

och hälsogräns. Den mellersta "Gräns för trötthet och prestationsförmå-

ga" är illustrerad i figur 2 och 3. Gräns för nedsatt komfort fås genom

att dividera accelerationsvärdena med 3,15 medan gräns för hälsa och

säkerhet fås genom att multiplicera accelerationsvärdena med faktorn 2.
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Figur 2 Gräns för trötthet och nedsatt prestationsförmåga enl ISO
2631. z-riktad acceleration som funktion av frekvens för
Olika exponeringstider (h = timmar)

Standarden är avsedd att användas för att bestämma tillåten expone-

ringstid för en viss vibration om frekvens och accelerationsamplitud är

kända. Detta antyder vad som de facto ursprungligen var avsikten,

nämligen att standarden skulle användas för värdering av sinusformade

accelerationer. Standardens giltighet har emellertid utvidgats till att

omfatta jämväl stokastiska vibrationer av den typ som förekommer i t ex

vägfordon. Utvärderingsmetoden är ,då i första hand att bestämma

vibrationens tersbandspektrum i de tre riktningarna och sedan jämföra

dessa spektra med standardens kurvskaror (se figur 4). På motsvarande

sätt förfars med de två horisontella riktningarna. Den topp i något av

diagrammen som vid jämförelsen med kurvskaran ger den lägsta tillåtna

exponeringstiden enligt den tillämpade kriterienivån bestämmer den

tillåtna exponeringstiden för den aktuella vibrationen.
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Figur 3 Gräns för trötthet och nedsatt prestationsförmâga enl ISO
2631. x- och y-riktade accelerationer som funktion av frek-
vens för olikaexponeringstider (h = timmar)

En enligt den ursprungliga versionen av 150 2631 alternativ utvärderings-

metod som i en senare revision för vissa tillämpningar fått rangen av

förstahandsalternativ innefattar användning av en i det följande beskri-

ven speciell vibrationsmätare.

De med vibrationsmätaren uppmätta accelerationerna frekvensviktas

med vägningsfilter med samma frekvenskarakteristik som de i figur 2

och 3 visade gränskurvorna. Detta inebär att för t ex vertikal accelera-

tion de accelerationskomponenter som ligger i frekvensområdet 4-8 Hz

går igenom utvärderingen med full styrka medan accelerationskomponen-

ter med frekvensen <4 Hz eller >8 Hz reduceras i en grad som beror av

frekvensen. Efter det att accelerationssignalen på detta sätt viktats

VTI MEDDELANDE 516



C:
)

C:
)

C:
)
-
5

0:
.P

-
0
0
0
0

0,2

0,1 '
0,08

0,06
0,04

.e--- Komfortgräns

A
c
c
e
l
e
r
a
t
i
o
n

RM
S

(m
/s

z)

Prestationsgräns

0,02

 

0,01 _ . i
1,0 2,0 4,0 8,0 16,0 31,5 _ 63,0

Frekvens (H2)

Figur 4 Utvärdering av accelerationsspektrum enligt ISO 2631. 2-
riktad acceleration (h = timmar)

beräknas signalens effektivvärde (RA/IS* -värde) som används som in-

gångsvärde i figur 2 som ger tillåten exponeringstid. Vid avläsningen

betraktas då det vägda RMS-värdet som om energiinnehållet i sin helhet

ligger' i frekvensbanden 4-8 Hz. På motsvarande sätt förfars med de

horisontella accelerationerna. Dessa tre frekvens'viktade accelerationer

  

I/ T
* RMS = Root Mean Square =\/ % /x2 (t)dt

0

C
L

CD
2

a
j __
1

H mättiden

>< ^ r
.
.
.

V

N mätvariabeln (i detta fall accelerationen)
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ger då med hjälp av diagrammen tre tillåtna exponeringstider, som i

normalfallet är olika, varav den lägsta bestämmer tillåten exponeringstid 4

för den studerade accelerationen. Denna utvärderingsmetod benämns

bredbandsanalys eftersom accelerationssignalens hela, frekvensinnehåll,

inom det av ISO 2631 betraktade frekvensområdet 1-80 [-12, behandlas

som ett frekvensband till skillnad från fallet tersbandsanalys där signalen

uppdelas i ett antal frekvensband med bandbredden en tredjedels oktav.

Den reviderade ISO 2631 ger även en möjlighet till vektoriell summering

av effektvärdena för de tre sålunda viktade accelerationerna. Detta sker

enligt nedanstående :formel

 

_. 2 2 2atot -\//2ax + Zay + aZ _ _ (1)

där at0t= resulterande ISO-viktad acceleration,

m/sz, (RMS)

av = ISO-viktad acceleration i x-riktningen,

m/sz, (RMS)

a x= ISO-viktad acceleration i y-riktningen,

m/sz, (RMS)

a = ISO-viktad acceleration i z-riktningen,

m/sz, (RMS)

atot utnyttjas sedan som ingångsvärde i 4-8 Hz intervallet för diagram-

met för vertikal acceleration. Denna 'sammansatta acceleration atot har

vid studier i England befunnits bättre återspegla människans subjektiva

upplevelse av diskomfort under vibrationsexponering än vad någon av de

tre individuella accelerationerna gör.

Att observera i sammanhanget är emellertid att bredbandsanalysen alltid

ger kortare tillåtna exponeringstider än vad tersbandsmetoden ger. De i

standarden angivna exponeringstiderna är baserade på tersbandsanalys

varför en korrektionsfaktor måste tas fram för att mätresultat från
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bredbandsanalysen ska kunna utnyttjas. Skillnaden mellan de två meto-

derna beror av frekvensinnehållet i signalen. För fordon av olika typ men

med likartade spektra för sätesaccelerationen bör det vara möjligt att ta

fram en för dessa fordonstyper generellt giltig korrektionsfaktor. Om

sålunda alla fordon av enviss kategori är likartade i detta avseende kan

en för dessa fordon gällande korrektionsfaktor bestämmas vilket gör det

möjligt att vid framtida studier av enskilda fordon utnyttja den enklare

bredbandsanalysen i stället för tersbandsanalys.

Denna ansats visade sig vara fruktbar i samband med den ovan nämnda

studien av bussförares arbetsmiljö. Det bedöms emellertid inte möjligt

att behandla lastbilar på motsvarande sätt på grund av den stora

typflerfalden.

Det är följaktligen inte möjligt att med utgångspunkt från bredbandsana-

lys direkt kunna dra slutsatser om huruvida arbetsmiljön i lastbilar från

vibrationssynpunkt medger bibehållande av komfort och arbetsförmåga

inom förekommande arbetspasslängder. Detta kanske kan betraktas

såsom en brist hos föreliggande undersökning. Ett revideringsförslag till

ISO 2631 som f n är under behandling i ISO/TC108 saknar emellertid

samband mellan exponeringstid och komfort resp prestationsförmåga.

Orsaken härtill är att nyare forskning visat att något tidsberoende hos

komfortupplevelsen och prestationsförmågan inte finns eller i varje fall

inte kunnat påvisas. Den påtalade bristen på exponeringstidgränser

kanske därför kan försvaras även om det medför att en jämförelse med

den ovan nämnda studien av bussförarnas arbetsmiljö, där sådana gränser

med rätt eller orätt anges, i detta avseende inte kan genomföras.

Revisionsförslaget bygger helt på bredbandsanalys av accelerationssigna-

lerna med olika vägningsfilter beroende på signal och ändamål med

mätningen. Även om ovan angivet accelerationsvärde atot inte återfin-

nes i normförslaget representerar' det dock den typ av mätvärde som

förslaget omfattar och kan användas för jämförelse mellan vibrations-

miljön i lastbilar och motsvarande i bussar.
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3 VIBRATIONSMÃTARE

För mätning av fordonsförares vibrationsmiljö används vanligen en

vibrationsmätare som i princip består av en platta innehållande tre

accelerometrar samt en utvärderingsenhet. De tre accelerometrarna är

monterade så att acceleraticnerna i tre mot varandra rätvinkliga

riktningar kan mätas samtidigt. Vid mätning ska fördonsföraren sitta på

den på förarsätet placerade plattan. Accelerationssignalerna frekvens-

viktas enligt föreskrift i ISO standard 2631 (se föregående avsnitt) och

effektivvärdet (RMS-värdet) beräknas för varje riktning.

En sådan vibrationsmätare utvecklades vid VTI i samband med den

tidigare nämnda busstudien. Utrustningen har sedermera vidareutveck-

lats så 'att den numera ryms i en resväska av s k kabinmodell (figur 5)

samt ger fler mätdata än tidigare.

Figur 6 visar ett exempel på utskrift från den nya vibratiönsmätaren.

   

Figur 5 VTI vibrationsmätare
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Sätesacceleration, longitudinell, ISO-viktad, RMS, m/s2
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Golvacceleration, - " - , - " -2 , -"-, -"-
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Quality Index (AZ/AZG)

Exempel på utskrift från VTI vibrationsmätare

En ny mjuk sittplatta för accelerometermontage har framtagits (figur 7).

Dimensioner och material har valts med ledning av International Stan-

dard ISO 7096 Earth-moving machinery - Operator seat - Measurement

of transmitted vibration.

_
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4 ' MÄTVARIABLER

4.1 Vägojämnhet

 

Vägojämnheten uttrycks vanligen som ett genomsnittsvärde över en viss

vägsträcka av någon parameter som beror av vägens längsprofil. Ett

flertal jämnhetsmätmetoder med tillhörande jämnhetsmått har utveck-n

lats. Det visar sig att dessa jämnhetsmått i många fall är väl korrelerade

till människans upplevelse av diskomfort vid färd i olika typer av

vägfordon. (Magnusson och Arnberg, 1976 och Magnusson, Arnberg och

Pettersson, 1977). ' I

Jämnhetsmätningen har inom ramen för denna undersökning utförts med

VTI:s modernaste jämnhetsmätare, VTI Laser RST. Denna mätare mäter

förutom vägens jämnhet i längsled även dess tvärprofil. Jämnhetsmät-

ningen utförs genom att avståndet mellan vägytan och bilen kontinuerligt

mäts med hjälp av laser. Vidare mäts bilkarosseriets vertikalacceleration

som integreras två gånger vilket ger bilkarosseriets vertikalrörelse.

Denna summeras till det med lasern uppmätta vertikala avståndet mellan

karosseri och vägyta varefter RMS-värdet för denna summa bestäms.

Detta RMS-värde utnyttjas som jämnhetsmått.

4.2 Golvacceleration

 

Golvaccelerationen har mätts endast i vertikal riktning och så nära

förarstolens fundament som möjligt. Vid utvärderingen utnyttjades en

Brüel öc Kjaer spektralanalysator för tersbandsanalys. Med spektralanalys

avses en uppdelning av en signal, i detta fall accelerationen, i dess

enskilda harmoniska komponenter med bestämning av tillhörande ampli-

tud för varje komponent. Spektrum anges här i form av amplitud-

spektrum för den uppmätta accelerationen. Därmed menas att spektrum

visar RMS-värdet (effektivvärdet) av accelerationsamplituderna hos

frekvenserna ingående i resp frekvensband. Eftersom bandbredden vid

tersbandsanalys är en tredjedels oktav ökar bandbredden med ökande

frekvens. Detta ger en sämre upplösning i frekvenshänseende än s k

smalbandsanalys med konstant bandbredd. Det har emellertid bedömts

VTI MEDDELANDE 516



13

att tersbandsanalysen ger tillräcklig frekvensupplösning i det för vibra-

tionskomfortstudier intressanta frekvensområdet 1-30 Hz.

4.3 Sätesacceleration

.För att beskriva förarsätets egenskaper vad avser överföring av

golvacceleration till acceleration på sätet utnyttjas ofta en metod

innebärande mätning av samhörande accelerationer på förarstolens

sittdyna och på bilgolvet samt beräkning av motsvarande RMS-värden.

Kvoten mellan dessa RMS-värden bestäms för olika typer av stolar under

olika betingelser.

I detta sammanhang kan diskuteras om de accelerationer som ligger till

grund för beräkningen av ovannämnda kvot, skall viktas enligt ISO 2631

(se kap 2) före RMS-bildning. Griffin (1978) har föreslagit en faktor

SEAT (Seat Effective Amplitude Transmissibility) som utgörs av kvoten

mellan RMS-värdena av de ISO-viktade accelerationerna. Motivet till

detta förfarande är att stolens egenskaper i det frekvensområde där

människan är känsligast framhävs på bekostnad av egenskaperna vid

övriga frekvenser. Detta är då baserat på antagandet att viktningskurvan

i 150 2631 verkligen beskriver männiSkans vibrationskänslighet på ett

riktigt sätt.

I revisionsförslaget till ISO 2631 anges det känsligaste frekvensområdet

för vertikal acceleration i sittande ställning till 0,5-20 Hz vad avser

komfortupplevelsen och till 0,5-8 l-Iz vad avser prestation. Prestations-

kriteriet gäller uteslutande förmågan att utföra styruppgifter med

händerna samt förmåga att bibehålla synskärpan.

Gällande ISO-standard anger enligt ovan det känsligaste frekvensområdet

för vertikal acceleration till 4-8 Hi för såväl komfort som prestation där

prestationskriteriet dessutom gäller generellt.

Frekvensområdet för största vibrationskänsligheten är sålunda enligt

nyare uppfattning bredare än vad som tidigare antagits.

VTI MEDDELANDE 516



14

Trots dessa nyare uppfattningar har det dock bedömts rimligt att basera

mätningar och bedömningar i föreliggande undersökning på den nu

gällande standarden ISO 2631 av år 1978.. Detta dikteras dels av det

skälet att jämförelse med bosstudien möjliggörs och dels av att det är

olämpligt att tillämpa ett normförslag som kan komma att bli föremål

för mer eller mindre omfattande revideringar.
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5. FJÄDRAR OCH DÄMPARE

Bladfjädrar av s k trapetstyp har varit den förhärskande fjädertypen för

tunga fordon ända från de första lastbilarna från 1900-talets början till

modern tid. Under senare år har emellertid bladfjädrar av s k parabeltyp

samt luftfjädrar vunnit insteg i den tunga fordonsparken. Parabelfjäd-

ringar förekommer sålunda i mycket stor utsträckning på lastbilar.

Eventuellt är parabelfjädring vanligare än trapetsfjädring på nya lastbi-

lar. Även luftfjädring förekommer på lastbilar av olika storlekar och är

det helt dominerande fjädringssystemet på bussar.

Bladfjädrar av trapetstyp bestårav ett antal fjäderblad (se figur 8) av

olika längd som med hjälp av krampor hålls ihop i ett paket.

 

 

Figur 8 Trapetsfjäder

Genom att krökningen hos de enskilda fjäderbladen förändras vid

fjädringsrörelsen uppkommer en glidning dem emellan vilket ger upphov

till en friktionskraft som motsätter sig fjädringsrörelsen. Glidrörelsen i

fjädern är proportionell mot relativhastigheten mellan axel och karos-

seri. Friktionskraftens storlek är däremot oberoende av relativhastighe-

ten.

Friktionsmotståndet vid glidningen medför att fjädringsrörelsen dämpas.

Denna dämpning (coulombsk dämpning) var tidigare, och är fortfarande i

många fall, den enda form av svängningsdämpning som förekommer vid

dessa fjädersystem. Detta är samtidigt den väsentliga nackdelen med

denna typ av fjäder eftersom friktionen mellan bladen pga korrosion,

slitage och nedsmutsning förändras över tid så att en gammal trapets-

fjäder har helt andra dämpningsegenskaper än en ny fjäder där

fjäderbladen eventuellt varit insmorda för att minska friktionen. Även
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fjädringsegenskaperna förändras med ökande friktion mellan fjäderbladen

därigenom att ingen fjädringsrörelse kan ske förrän den fjädern på-

verkande vertikala kraften blivit så stor att vilofriktionen mellan

fjäderbladen övervunnits. Detta betyder att trapetsfjädern är stum för

alla kraftvariationer understigande detta gränsvärde som alltså blir

högre vid ökande friktion. I denna situation fjädrar fordonet sålunda

uteslutande på den i stort sett odämpade däckfjädringen.

För att råda bot för dessa olägenheter med trapetsfjädern har parabel-

fjädern utvecklats. Denna fjäder (figur 9) som också består av fjäderblad

vars antal kan variera från ett till tre å fyra eller eventuellt fler besitter

ett antal fördelar jämfört med trapetsfjädern. Den är lättare pga i

praktiken bättre materialutnyttjning, har mindre friktionsdämpning, pga

att fjäderbladen inte är i kontakt med varandra annat än i infästnings-

punkterna i karosseri och hjulaxel och är pga detta tämligen konstant

över tid vad avser fjädrings- och dämpningsegenskaper samt har längre

livslängd. Den begränsade friktionsdämpningen medför att den nästan

alltid är kombinerad med separat svängningsdämpning.

*F

     

 

 

Figur 9 Parabelfjäder

Medan trapets- och parabelfjädringen utnyttjar stålets elasticitet som

fjädringsmedium utnyttjar luftfjädringen (figur 10) elasticiteten hos en i

en gummibälg innesluten luftvolym.

Luftfjädern i sig saknar helt egen dämpning om tillsatsvolym saknas,

bortsett från små hysteresförluster i gummibälgens väggar, varför en

extern svängningsdämpning måste tillföras.

Vid fjädringssystem som sålunda i större eller mindre utsträckning saknar

egen inbyggd dämpning, parabelfjädring och luftfjädring, utnyttjas sk
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Figur 10 Luftfjäder

stötdämpare av viskös typ som i princip ger en dämpning som är

proportionell mot relativhastigheten mellan karosseri och hjulaxlar.

Detta i motsats till coulombsk dämpning ovan, där dämpningen är

oberoende av relativhastigheten och endast beroende av relativrörelsen.

Stötdämpare av olika typ har sålunda till funktion att dämpa svängningar

snarare än att ta upp stötar varför svängningsdämpare egentligen vore en

bättre benämning på anordningen i fråga.

Stötdämparen består i sin moderna form i princip av en rörformad

vätskebehållare som i sin ena ände är fäst i hjulaxeln eller fordonskaros-

seriet (figur ll).

   

Figur ll Stötdämpare
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Genom rörets motsatta gavel passerar en vid karosseriet/axeln fäst

metallstång som inuti vätskebehåliaren är försedd med en kolv med ett

antal ventilförsedda hål genom vilka vätskan strömmar vid fjädringsrö-

relsen. Det strömningsmotstånd som därvid uppkommer motsätter sig

fjädringsröreisen och dämpar sålunda denna. Genom olika utformning av

genomströmningshål och ventiler för kolvens'båda rörelseriktningar kan

stötdämparen ges olika dämpningskarakteristik vid hoptryckning respek-

tive utdragning. Vanligen är dämpningen större vid utdragning än vid

hoptryckning.
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6 MÄTNINGARNAS OMFATTNING

Kartläggningsarbetet har innefattat mätning av accelerationer i tre

riktningar på förarsätets sittdyna samt av vertikal acceleration på golvet

vid förarstolsinfästningen. Dessa accelerationer har utvärderats på två

sätt, dels med utnyttjande av den i det föregående beskrivna vibrations-

mätaren och dels medelst frekvensanalys (tersband) av vertikal

acceleration på förarsätet och på golvet.

Mätning med vibrationsmätaren har genomförts på samtliga mätsträckor

medan frekvensanalys har utförts endast för mätsträckorna 621 V och Ö.

Denna begränsning av antalet frekvensanalyser har kunnat göras mot

bakgrund av att tidigare mätningar, bl a inom ramen för den vid VTI

tidigare genomförda studien av bussförares arbetsmiljö, har visat att

vibrationsspektrum till sin karaktär, men ej till sin nivå, är oberoende av

jämnhetsstandarden på vägen. Vibrationsspektrum för provsträckorna 621

V och Ö betraktas därför som representativa intebara för samtliga i

undersökningen ingående mätsträckor utan även för de vägar lastbilar_ av

olika typ trafikerar vid normal användning. Detta sistnämnda antagande

är givetvis nödvändigt för att presenterade vibrationsspektra över huvud

taget skall vara av något intresse.

Den genomförda kartläggningen har tyvärr omfattat ett alltför litet

urval av fordonstyper för att här presenterade'resultat skall kunna

tillmätas annan betydelse än att utgöra exempel på de vibrationsmiljöer i

vilka lastbilsförare arbetar. Skälet till det begränsade urvalet är

svårigheter att komma i besittning av provfordon vid tidpunkter då

mätningar kunnat genomföras. Det skall dock här framhållas att såväl

Scania som Volvo uppvisat en utomordentlig beredvillighet att ställa

fordon till förfogande. Eftersom till buds stående fordon och fordons-

kombinationer emellertid även utnyttjas för andra ändamål har det

ibland inte varit möjligt att komma i åtnjutande av önskade fordon. I

vissa fall har ett efterfrågat fordon över huvud taget inte stått att

uppbringa varför mätningen i stället genomförts i ett alternativt fordon.

Detta har i vissa fall medfört att önskade jämförelser inte kunnat

genomföras. Försök att vidga fordonsurvalet till att omfatta även DAF

har misslyckats p g a att önskad fordonstyp inte varit tillgänglig.
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I det följande presenteras mätresultat erhållna med hjälp av vibrations-

mätaren, huvudsakligen i form av parvisa jämförelser mellan olika

fordonstyper.

6. 1 Mätsträckor

För studiet av lastbilsförarnas arbetsmiljö från komfortsynpunkt utvaldes

fyra mätsträckor med olika jämnhetsstandard. Mätsträckornas längd var

1200 m och uppdelades isektioner med längden 200 m. Jämnheten, för

samtliga dessa sektioner, uppmätt med VTI Laser RST, framgår av tabell

1.

      

Tabell 1 Mätsträckornas jämnhet

Mätsträcka Self? Jämnhet Mätsträcka 5313 Jämnhet

E4 1 1,5 621Ö 1 4,6

2 2,2 2 4,7

3 1,4 3 5,0

4 2,0 4 4,9

5 1,8 5 5,2

6 3,0 6 5,8

621V 1 5,3 1019 1 6,2

2 4,2 2 6,9

3 3,5 3 6,0

4 4,3 4 6,3

5 4,4 5 5,8

6 4,3 6 6,6

Sträcka E4 var mycket jämn medan 1019 var en mycket ojämn

oljegrusväg med ett flertal ytskador. Sträckorna 621 V och Ö låg i

jämnhetshänseende mellan de båda ytterligheterna E4 och 1019 med

ungefär lika jämnhetsstandard men av något olika karaktär.
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6.2 Mätfordon

I studien ingående fordon och deras viktigaste data presenteras i tabell 2.

Tabell 2 Fordonsdata

Lz,

              

           

U

  

 

 

  

  

  

forts.
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Tabell 2 forts.

Hydraulisk
Fjäd- svängnings-

Fabrikat Kate- Fordonsmått (m) Lastad Olastad ringstyp dämpning 2)
och typ gori A B 0 F L Mg Mg fram bak fram bak Stol Hytt

Scania

682M L2 5,40 16,0 8,1 T T Ja Nej ISRI F

4x2

Scania . BeGe
P82" L2 5,40 15,5 8,2 T T Ja Nej PIUtO F

Scania
R112M 0 0,40 -3,40 P L Ja Ja Sååå F
4x2

38,0 14,0
P3 1,14 6,25 1,14 L L Ja Ja

Scania BeGe
R112H 0 0,50 3,40 T T Ja Ja 9000 F

4x2
29,3 13,5

Forss- .
parator P2 1.37 6.70 T T Nej Nej

Scania Bostrom

R142M L3 2,05 1,40 4,60 23,0 12,6 T T Ja Nej Viking F
6x2 303

Närko ' 53 2,04 2,90 7,09 30,0 - T T Nej Nej

.Scania .
T142H L3 3,10 1,32 4,60 23,4 - T T Ja Nej ISRI N

Tyd'a ' 54 1 12 2 18 1 12 7 57 25 3 - P P Ne Ne'54Lsc-34 ' i * ° ' J 3

Volvo
F6 L2 5,20 13,0 7,0 T T Ja Nej "°'d' F

vex
4x2

Volvo .
F12 L3 2,58 1,35 4,60 23,1 11,6 P P Ja Ja ISRI F

6x2

Trailor 53 1,12 3,02 4,62 22,7 - L L Nej Nej

Volvo

N12 L3 1,35 4,60 'V22,0 8,5 T T Ja Nej ISRI N
6x4

1) T = trapetsfjädring 2) F = frambyggd

P = parabelfjädring N = normalbyggd

L = luftfjädring

6.3 Lasttillstånd

 

Mätningar har utförts i lastbilar med flak i såväl olastat som fullastat

tillstånd. Timmerbilen endast fullastad. I de fall flakbllarna kombinera-

des med släpvagn studerades falletmed fullastad lastbil/fullastad släp-

vagn såväl som fallet olastad lastbil/fullastad släpvagn.

Dragbil för påhängsvagn kördes med såväl lastad som olastad påhängs-

vagn.
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6.4 Mäthastigheter

Mätningarna utfördes i mån av möjlighet vid hastigheterna 50, 70 och 90

km/h. Detta innebär att på sträckan E4, som låg på motorväg,

genomfördes mätningar vid alla tre hastigheterna med alla lastbilar utan

släpvagn och vid 50 och 70 km/h med alla lastbilar med släpvagn.

Sträckorna. 621 V och Ö var hastighetsbegränsade till 70 km/h och

mätningar genomfördes på dessa sträckor med samtliga fordon och

fordonskombinationer vid 50 och 70 km/h. Sträckan 1019 medgav inte

högre hastighet än 50 km/h.

Vid resultatbearbetningen visade det sig att vid de parvisa jämförelser

mellan olika fordonstyper som här har genomförts har mäthastigheten

inte haft någon betydelse. De funna sambanden mellan olika fordonstyper

är sålunda baserade på samtliga mätningar utan hänsyn till mäthastighe-

ten.
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7 MÄTRESULTAT

7.1 Reliabilitet

Upprepade mätningar i syfte att studera mätningarnas reliabilitet har

genomförts med två lastbilar, Scania G82M och Scania R142M, på 13

mätsträckor varav dock endast tio medgav hastigheten 70 km/h. Vid

mätning på de tre återstående sträckorna har därför mäthastigheten

varit endast 50 km/h.

Figur 12 visar reliabiliteten vid mätning av ISO-viktad vertikal golvacce-

leration i Scania RMZM i lastat tillstånd utan släp. Reliabiliteten och

sambandet mellan de två mätningarna är som framgår i praktiken

desamma oberoende av om beräkningarna grundas enbart på de tio

mätningarna vid 70 km/h eller om även de tre vid 50 km/h tas med.

   

  

jlim/'52 *

"1,0 i

0,8
5 'i

U

.E

.E 0 6 i
'E

2
;2 0,4 .l
ä

+ 50 km/h

0,2 .

0 70 km/h

0 T .T 1 a . .är

0 0,2 6,4 0,6 0,8 1,0 1,2 'm/s

Andra mätningen

Figur 12 Reliabiliteten vid mätning av ISO-viktad vertikal golvaccele-
ration. Scania R142 M, lastad, utan släpvagn
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Förutom för den oviktade vertikala golvaccelerationen har reliabiliteten

även beräknats för oviktad, längsriktad sätesacceleration och ISO-viktad

summavektoracceleration för båda bilarna enligt ovan. I samtliga dessa

fall ligger reliabiliteten i intervallet O,995-O,999.

De faktorer som i första hand skulle kunna påverka reliabiliteten är

brister i mätutrustningen och oförmåga hos föraren att vid upprepad

mätning köra i samma spår och med samma hastighet. Eftersom det

sistnämnda i princip är omöjligt att genomföra kan den slutsatsen dras av

de höga reliabilitetssiffrorna att de i undersökningen erhållna mätetalen

är representativa för resp väg- och fordonstyp och oberoende av

slumpmässiga körspårs- och hastighetsval. Dessutom antyder givetvis

resultaten att den utnyttjade mätutrustningen fungerar tillfredsstäl-

lande.

7.2 Trapetsfjäder jämfört med parabel-/luftfjäder

För denna jämförelse utnyttjades två dragbilar med påhängsvagn som

kördes i såväl olastat som fullastat utförande. Den ena fordonskombina-

tionen bestod av en tvåaxlad dragbil med parabelfjädrad framaxel och

luftfjädrad bakaxel samt en treaxlad luftfjädrad påhängsvagn. Den andra

fordonskombinationen bestod av en tvåaxlad dragbil med trapetsfjädrade

axlar samt en tvåaxlad trapetsfjädrad påhängsvagn. Ett urval av

fordonsdata framgår av tabell 2.

För dessa fordonskombinationer studerades den ISO-viktade summavek-

toraccelerationen och den ISO-viktade längsaccelerationen på förarsätet.

Envägs variansanalys visar att den parabel-/luftfjädrade fordonskombina-

tionen i fullastat tillstånd med 99% sannolikhet ger lägre ISO-viktad

summavektoracceleration på förarsätet än den trapetsfjädrade fordons-

kombinationen (se figur 13). Detta förefaller även vara fallet i olastat

tillstånd men skillnaden är här inte signifikant ens på 90%-nivån. :

Den parabel-/luftfjädrade fordonskombinationen förefaller vara okänslig

för lasttillståndet åtminstone vad avser ISO-viktad summavektoraccele-
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Figur 13 ISO-viktad summavektoracceleration på förarsätet i dragbil
med påhängsvagn. Fullastad

ration (ingen. signifikant skillnad). Den trapetsfjädrade fordonskombina-

tionen ger däremot med 90% sannolikhet högre accelerationer på

förarsätet i lastat än i olastat tillstånd (figur 14).

Fordonskombinationen dragbil med påhängsvagn är känd för att utSätta

föraren för stora längsriktade accelerationer. De två fordonskombinatio-

nerna har därför jämförts även i detta hänseende där den ISO-viktade

längsaccelerationen har studerats.

Den parabel-/luftfjädrade fordonskombinationen ger i lastat tillstånd

med 90% sannolikhet lägre ISO-viktad längsacceleration än den trapets-

fjädrade (figur 15). Resultaten antyder motsvarande resultat för det

olastade tillståndet, men skillnaden är inte signifikant. Någon signifikant

skillnad i ISO-viktad längsacceleration mellan lastat och olastat tillstånd

har inte kunnat konstateras för någon av fordonskombinationerna.
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Figur 15 ISO-viktad längsacceleration på förarsätet i dragbil med
pâhängsvagn. Fullast

7.3 . Jämförelse lastad/olastad flakbil med och utan släpvagn

Den studerade fordonskombinationen är här en Volvo F12 med släpvagn

och data enligt tabell 2.

Den fullastade lastbilen utan släpvagn visar sig med 99% sannolikhet ge

lägre ISO-viktad summavektoracceleration än det olastade fordonet (se

figur 16).

Tillkoppling av en fullastad släpvagn till den fullastade lastbilen ger med

90% sannolikhet en försämring avkomforten uttryckt i ISO-viktad

summavektoracceleration. Tillkoppling av en fullastad släpvagn till den

olastade lastbilen ger ingen signifikant skillnad jämfört med den olastade

bilen utan släp.

Lastad bil med tillkopplad lastad släpvagn synes ge lägre ISO-viktad

summavektoracceleration är olastad bil med lastad släpvagn (låg signifi-

kans, <90%). 1
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Figur 16 ISO-viktad summavektoracceleration på förarsätet. Utan
släpvagn

7.4 Flakbil med släpvagn jämfört med dragbil med påhängsvagn

Denna jämförelse borde rätteligen ha baserats på två bilar av samma

fabrikat och typ. Detta har emellertid inte varit möjligt att åstad-

komma. Jämförelsen gäller därför en Volvo F12 med släpvagn och de

Scania dragbilar med pâhängsvagn som behandlats i avsnitt 7.2 (data

enligt tabell 2). Av detta skäl studeras här endast den ISO-viktade

längsaccelerationen som kanske kan antas vara mera beroende av typ av

fordonskombination än av fordonsfabrikat.

Bland alla de jämförelser som kan göras mellan dragbil med påhängsvagn

(med olika fjädringssystem) och flakbil med släpvagn har olastad flakbil

med lastad släpvagn visat sig med 95% sannolikhet ge lägre ISO-viktad

längsacceleration än fordonskombinationen fullastad trapetsfjädrad drag-
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bil/påhängsvagn och med 90% sannolikhet ge lägre acceleration än denna

fordonskombination i olastat tillstånd.

Lastad lastbil med lastad släpvagn ger möjligen lägre ISO-viktad längs-

acceleration än trapetsfjädrad dragbil med lastad trapetsfjädrad på-

hängsvagn men signifikansen än <90%. Övriga skillnader är inte signifi-

kanta.

7.5 Stor flakbil - liten flakbil

Jämförelsen omfattar Volvo F12 och Volvo F6, båda utan släpvagn.

Avsikten var ursprungligen att genomföra mätningar i Volvos minsta

lastbil F4. Det visade sig emellertid inte möjligt att få fram en bil av

denna typ varför i stället Volvos näst minsta bil valdes. Data för bilarna

återfinns i tabell 2.

Jämförelsen visar att ISO-viktad summavektor med 99% sannolikhet är

signifikant lägre 1 Volvo F 12 än i Volvo F6, båda i fullastat tillstånd

(figur 17). Detta synes också vara fallet i olastat tillstånd men med låg

signifikans <90%).

Eftersom emellertid Volvo F12 har en fjädrad förarstol medan F6 har en

ofjädrad kan det vara intressant att även studera 'den vertikala golvacce-

lerationen för att försöka uppskatta förarstolens roll som vibrationsisola-

tor. Även den ISO-viktade vertikala golvaccelerationen visar sig emeller-

tid med 9996 sannolikhet vara lägre i Volvo F12 än i Volvo F6, båda i

fullastat tillstånd. Vibrationsmiljön i Volvo F12 visar sig sålunda vara

generellt bättre än 1 Volvo F6.

En inledande mätningsomgång omfattande andra vägar och färre sträckor

medger en jämförelse mellan en relativt liten Scania G82M med lågbyggd

hytt och en stor Scania R142M. Ingen signifikant skillnad i ISO-viktad

summavektoracceleration mellan dessa bilar kunde konstateras vare sig i

lastat eller olastat tillstånd. Någon signifikant skillnad mellan lastat och

olastat tillstånd vad avser ISO-viktad summavektoracceleration förelig-

ger inte heller för någon av bilarna.
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Figur 17 ISO-viktad summavektoracceleration på förarsätet. Fullast

7.6 Dumper lastad - olastad

Den för mätningen inlånade dumpern visade sig vid leveransen vara en

version avsedd för "fjärran östern" vilket bl a innebär att boggin var

dimensionerad för 260 kN i stället för 160 kN. Mätningarna genomfördes

givetvis vid för svenska förhållanden laglig last men vibrationsmiljön i

denna dumper kan inte anses vara representativ för i Sverige förekom-

mande dumprar. Fordonsdata enligt tabell 2.

Mätningar utfördes i såväl lastat som olastat tillstånd men någon

signifikant skillnad i ISO-viktad summavektoracceleration kunde inte

påvisas.

7.7 Timmerbil med och utan släpvagn

 

Denna bil var en Scania R142H med data enligt tabell 2. Av praktiska

skäl utfördes mätningarna endast i lastat tillstånd men med och utan
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lastad släpvagn. Vibrationsmiljön uttryckt i form av ISO-viktad summa-

vektoracceleration visar sig med 99% sannolikhet vara bättre utan

släpvagn än med (se figur 18).
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Med släpvagn

ISO-viktad summavektoracceleration på förarsätet. Fullas-
tad timmerbil

Dumper - timmerbil

Som underlag för denna jämförelse utnyttjades de i det föregående

behandlade bilarna Volvo N12 dumper och Scania R142H timmerbil.

Denna jämförelse är av flera skäl tämligen haltande. Den utnyttjade

dumpern var sålunda en normalbyggd Volvo och av en typ ej förekom-

mande i Sverige med 26-tons-boggi som här lastades till 160 kN

boggilast.
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Timmerbilen var däremot en frambyggd Scania av för Sverige normalt

utförande.

Någon signifikant skillnad i ISO-viktad summavektoracceleration kunde

inte påvisas.

7.9 Vibrationsspektrum

I syfte att möjliggöra studium inte bara av skillnader i accelerationsnivå

mellan olika betingelser såsom t ex fordonstyp, belastningstillstånd och

vägojämnhet utan även av vibrationsmiljön mera i detalj har tersband-

spektrum framtagits för vertikal golv- ooh sätesacceleration för samt-

liga studerade fordon.

Den tidigare redovisade studien av bussförares arbetsmiljö visade att

vibrationsspektrums kurvform var' oberoende av vägojämnheten. Mot

bakgrund av denna information har därför vibrationsspektrum här tagits

fram för endast två mätsträckor som båda uppvisar ungefär samma

jämnhetsnivå.

Figur 19 visar ett exempel på spektra för vertikal golvacceleration i en

Scania R112H dragbil med olastad påhängsvagn uppmätt på de båda

mätsträckorna. Även övriga i. denna undersökning framtagna spektra

antyder att för lastbilar gäller liksom för bussar att golvaccelerations-

spektrums kurvform är i huvudsak oberoende av vägytan. Givetvis beror

dock accelerationsnivån av vägens jämnhetsstandard.

Hastighetens inverkan på golvaccelerationsspektrum illustreras av figur

20 som är ett typiskt exempel hämtat från en Volvo F12 olastad flakbil

med fullastad släpvagn. Spektra avser ett och samma vägavsnitt och

hastigheterna 50 och 70 km/h och'kurvformen är som synes i huvudsak

oberoende av hastigheten så att den enda synbara skillnaden är den att

accelerationsnivån vid 70 km/h är högre än vid 50 km/h.

Figur 21 visar golvaccelerationsspektra för en stor lastbil, Volvo F12, i

olastat resp fullastat tillstånd i 70 km/h. Lasten sänker enligt dessa
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mätningar accelerationsnivån för frekvenser upp till cirka 12 Hz, dvs till

trakten av axelhoppfrekvensen. I fallet med Volvo F6 som visas i figur 22

höjer däremot lasten accelerationen i frekvensområdet 2-12 Hz, dvs

ungefär i frekvensområdet mellan karosseriets och däckens egenfrek-

vens. Tersbandspektrums grova frekvensupplösning medger inte några

noggrannare frekvensangivelser. Dessa iakttagelser gäller i princip även

för de Spektra som upptagits vid 50 km/h och på båda de mätsträckor för

I vilka spektra framtagits. Materialet är dock 'för begränsat för att medge

en närmare analys.

Figur 23 visar den marginella skillnaden i golvaccelerationsspektrums

utseende vid lastbil med och utan släpvagn. Dessa spektra avser en

olastad Volvo F12 med och utan tillkopplad lastad släpvagn. Skillnader av

ungefär samma storleksordning fås även vid lastad lastbil.

Den tidigare genomförda studien av bussförarnas arbetsmiljö visade att

alla bussar av den storlek som normalt nyttjas i tätorts-, glesbyggds-eller

turisttrafik hade golvaccelerationsspektra av i princip likartat utseende

vad avser kurvform men med varierande nivå. Motsvarande likheter har
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inte kunnat konstateras för lastbilar. Medan golvaccelerationsspektra för

samtliga studerade lastbilar uppvisar någorlunda likartad kurvform vid

frekvenser upp till ungefär axelhoppfrekvensen ger Volvo F12 väsentligt

lägre accelerationer vid högre frekvenser än vad som är fallet med

Scania och övriga Volvotyper. Orsaken härtill är svår att genomskåda

utan noggrannare information om konstruktiva skiljaktigheter mellan

fordonen men det förefaller troligt att det är hyttfjädringen som är den

avgörande faktorn eftersom konstruktören har större frihet vid konstruk-

tionen av denna än vid konstruktioner av vagnfjädringen.

I figur 24 visas Spektra för vertikal acceleration på förarsätet för Volvo

F 12 med fjädrad stol och för Volvo F6 med ofjädrad stol. Som synes ger

den ofjädrade stolen betydligt högre accelerationer vid högre frekvenser

än den fjädrade stolen. Visserligen ger Volvo F6 även högre golvaccelera-

tioner vid högre frekvenser än Volvo F12, jämför figur 17 och 18, men

detta är som nämnts, fallet även för övriga här studerade bilar som ändå
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Figur 24 Tersbandspektrum vertikal på. förarsätet
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ger ett spektrum liknande det för Volvo F12. Samtliga dessa bilar har

fjädrade stolar. Den ofjädrade stolen ger sålunda dålig vibrationsisolering

vid högre frekvenser.

7.10 Jämförelse lastbil - buss

En jämförelse mellan vibrationsmiljön i lastbilar, uttryckt i form av ISO-

viktad summavektoracceleration, med motsvarande i buss visar att

förare av lastbil utsätts för högre accelerationer än bussförare. Det

tillgängliga jämförelsematerialet är visserligen starkt begränsat därige-

nom att antalet direkt jämförbara mätningar var mycket litet men en

envägs variansanalys visar att vibrationsmiljön i lastbilar med 99%

sannolikhet är sämre än i bussar vid färd på ojämn väg. Motsvarande

synes även vara fallet på jämn väg men sannolikheten för detta är lägre

(cirka 9096).

Det begränsade materialet gör detsvårt att med. acceptabel noggrannhet

kvantifiera skillnaden i accelerationsnivå på lastbilsförarsätet och buss-

förarsätet, men tillgängliga mätdata antyder att i genomsnitt över alla

här genomförda mätningar jämfört med tillgängliga bussdata lastbilsfö-

raren blir utsatt för 50-7096 högre accelerationer än bussföraren. Skillna-

den synes öka med tilltagande vägojämnhet. Även om man begränsar

jämförelsen till att omfatta endast de från vibrationssynpunkt bättre

lastbilarna med parabelfjädring, hytt- och stolfjädring fås ungefär sam-

ma resultat.

?.11 Exponeringstidgränser enligt ISO 2631

Tabell 3 visar exponeringstidgränser bestämda från tersbandspektra för

tre av de i undersökningen ingående fordonen. För övriga fordon har

något fel inträffat vid inspelningen av accelerationssignalen med följd

att dessa spektra inte kunnat utvärderas.

Som framgår av tabell passeras komfortgränsen i samtliga fall inom den

enligt svensk lagstiftning högsta tillåtna körtiden utan paus, 6 timmar,
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och att i flera fall även prestationsgränsen överskrids inom samma

tidsrymd. Att märka är då att dessa mätningar gjorts på ganska ojämna

vägar. Som jämförelse visas även motsvarande exponeringstidgränser för

bussar, ingående i den tidigare genomförda busstudien, som körts på en

väg som var något ojämnare än de vägar på vilka lastbilsspektra

'upptagits. Jämnheten vid busstudien var sålunda 5,7 enligt VTI niogradiga

s k RST-skala där siffervärdet l står för en mycket jämn väg och 9 för

en mycket ojämn. Vid lastbilsmätningarna var jämnheten på sträckan

621 V 4,3 och på sträckan 621 Ö 5,0.

 

 

Tabell 3 Exponeringstidgränser enligt ISO 2631

Komfortgräns (h) Prestationsgräns (h)'
. 50 km/h 70 km/h 50 km/h , 70 km/h

Lastb1l J: J: J: J: J: J: J: J:
4,3 5,0 4,3 5,0 4,3 5,0 4,3 5,0

Scania R142 H

lastad utan släpvagn 1, 1,5 1,3 1,0 9,0 10,0 8,0 6,5

lastad med lastad släpvagn 1,3 1,4 1,5 1,0 8,0 10,0 10,0 6,5

Volvo F12

olastad utan släpvagn

lastad utan släpvagn

 

olastad med lastad släpvagn 1,7 0,8 1,2 0,5

lastad med lastad släpvagn

1,3 0,5 1,0 0,4_
3,5 1,5 1,4 0,8

3,0 2,0 0,4 1,0

   

7,5 4,0 6,5 3,5

17,0 10,0 9,5 5,5

12,0 5,5 7,5 4,0

17,0 14,0 3,5 7,0
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Volvo F6

olastad utan släpvagn 1,5 0,7 1,1 0,4 11,0 5,0 7,0 3,5
lastad utan släpvagn 0,8 0,4 0,4 6,0 3,5 3,5

Komfor?-) Prestations-

gräns h gräns (h)
Buss J=5,7 J=5,7

50 70 50 70
km/h km/h km/h km/h

Scania CR112 3,0 2,5 18,0 13,0

Mercedes Benz O 305 3,5 3,0 18,0 16,5

. Volvo 858-60 3,5 1,5 18,0 8,0

Volvo 810 M - 3,5 1,5 18,0 7,5
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8 ENKÄT

En enkät har utsänts till 800 lastbilsförare. Syftet med denna enkät var

att erhålla så god baskunskap som möjligt om ev. arbetsmiljöproblem

bland lastbilsförare.

Frågorna omfattade områdena vinterklimat, sommarklimat, avgaser och

damm, buller och vibrationer. Enkätresultatet belyses i sin helhet i en

separat VTI-publikation under utarbetande och här kommer därför endast

vibrationsdelen att behandlas.

Den svenska lastbilsparken domineras helt av Scania och Volvo. Andelen

Scania är således 56,3% och Volvo 38,5% medan närmaste märke

Mercedes Benz endast har 2,3% och Ford 1,8%. Det är mot denna

bakgrund föreliggande studie koncentrerats till att omfatta Scania och

Volvo även om vissa misslyckade försök att vidga undersökningen gjorts.

Av enkäten framgår att 29% av Scaniaförarna och endast 19% av

Volvoförarna upplever vibrationerna som ett problem. Samtidigt anser

emellertid 70% av Scaniaförarna och 65% av Volvoförarna att det är av

stor vikt att vibrationsmiljön i fordonen förbättras. Det förefaller

sålunda som om man i huvudsak upplever vibrationsmiljön som tillfreds-

ställande men att man, om man får önska sig något utan att det kostar

någo't, ändå vill ha en förbättring.

Den förarkategori som har de mest uttalade önskemålen om förbättrad

vibrationsmiljö är förare av grusbilar. Detta förefaller tämligen naturligt

eftersom dessa bilar ofta går på mycket ojämna vägar. Förare i

lokaldistribution är de som har de minst uttalade önskemålen om

förbättrad vibrationsmiljö. Grusbilsförarna har samtidigt det största

kravet på förbättring av förarstolens komfort. Av dessa förare anser

således 85% att det är av stor eller mycket stor vikt att förarstolen

förbättras. Det är dock obekant om missnöjet med stolen hänför sig till

vibrationskomforten eller sittkomforten. Den effektivaste metoden att

förbättra vibrationskomforten är förmodligen en förbättrad hyttfjädring.

VTI MEDDELANDE 516
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Några ytterligare slutsatser angående vibrationsmiljön i lastbilen har

enkätresultatet inte bidragit med.

VTI MEDDELANDE 516
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9 DISKUSSION

Arbetsmiljön pâverkande vibrationer i landsvägsfordon uppkommer dels

genom av fordonet genererade vibrationer, t ex pga hjulobalans, och dels

genom av vägojämnheten orsakade fordonsrörelser. Den sistnämnda torde

normalt vara den dominerande faktorn i samtliga typer av landsvägsfor-

don.

Den arbetsmiljö förare av 'olika landsvägsfordon utsätts för torde från

vibrationssynpunkt normalt kunna betraktas som tämligen acceptabel.

Andra studier vid VTI avseende vibrationer i bussar (Magnusson, 1982)

och personbilar (Magnusson, 1987) styrker denna uppfattning vad avser

dessa fordonstyper. Vibrationsmiljön i lastbilar kunde dock förväntas

utgöra ett större problem eftersom fjädringssystemen i dessa fordon

måste dimensioneras för ett betydligt större belastningsomrâde än andra

fordonstyper. En ökad användning av luftfjädrar, medgivande en automa-

tisk anpassning av fjäderstyvheten till belastningstillståndet, samt en

vidareutveckling av hyttfjädringssystemen torde dock medföra en suc-

cessiv förbättring även här.

Det ovan anförda hänför sig huvudsakligen till de vertikala fjädringsrö-

relser som åberopas av vägojämnheten. De longitudinella svängningsrö-

relserna, ofta med överlagrade stötar, som uppkommer i dragbilar, i

synnerhet frambyggda, för påhängsvagnar utgör kanske ett mera svårbe-

mästrat problem som hittills kommit något i skymundan pga att denna

fordonstyp är relativt sällsynt i Sverige.

Åkeriägarens val av fordonstyp och fordonskombination dikteras givetvis

i första hand av ekonomiska hänsyn där då skatter och andra regleringar

har stor betydelse. En eventuell framtida förändring av skatte- och andra

regelsystem kan komma att ändra fordonsparkens sammansättning med

följd att lastbilsförarnas arbetsmiljö också ändras, till det.bättre eller

sämre. Fordonskombinationen dragbil med påhängsvagn är mycket vanlig

i flera andra länder och en eventuell utveckling i denna riktning även i

Sverige bör följas upp vad avser inverkan på förarmiljön generellt.
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Den här redovisade studien har givit vissa generella resultat som mot

bakgrund avdet begränsade fordonsurvalet dock måste betraktas som

något osäkra. En jämförelse med ISO standard 2631 visar att gränsen för

bibehållande av prestationsförmågan i flera fall överskrids inom den

enligt svensk lagstiftning högsta tillåtna körtiden utan paus, 6 timmar.

Det bör dock i detta sammanhang framhållas att enligt ett pågående

revisionsarbete inom 150 en framtida reviderad standard inte kommer

att innehålla något prestation/tidberoende. Det anses nämligen att

hittills redovisad forskning inte ger något underlag för fastställandet av

någon exponeringstidgräns vad avser vare sig komfortupplevelsens eller

prestationsförmågans beroende av vibrationer.

Slutligen kan anföras att en i samband med mätningarna genomförd

enkät bland 800 lastbilsförare visade att arbetsmiljön i lastbilar från

vibrationssynpunkt i huvudsak kan betraktas som tillfredsställande. Den

inledningsvis framförda uppfattningen att arbetsmiljön i olika typer av

landsvägsfordon från arbetsmiljösynpunkt torde vara tämligen accepta-

bel, får därför anses ha fått visst stöd av devid .VTI utförda studierna.
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