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FÖRORD

I detta Notat redovisas VTIs utvärdering av data om bromsar, som har
mätts på itunga lastfordonskombinationer i trafik av bilinspektörer i
Danmark, Finland, Nörge och Sverige. Utvärderingen har genomförts med
medel från Nordiska Ministerrådet och på uppdrag av Nordisk Bilteknisk
Kommitté (NBK), som sorterar under Nordiska TrafiksäkerhetsRådet (NTR).
VTIs medel för egen FoU har också bidragit till finansieringen av

projektet, som kallats NORDBROMS.

Projektet kunde under vintern1 1986/87 utvidgas från sin ursprungliga
ambitionsnivå genom bistånd från NBK-ledamoten Sven Åsander vid
AB Svensk Bilprovning. Jan Erik Schildmann (JES), vid Statens Vegvesens
Biltilsyn i Elverum, ansvarade för utprovningen av de praktiska
mätmetoderna på 14 ekipage i Nörge under våren 1986, och utsågs av NBK
till projektledare även för NORDBROMS. Dessutom har JES ansvarat för
mätningarna inom NORDBROMS i Norge och fungerat som norsk kontaktman för
datautbytet med VTI. Samma ansvar och kontaktmannaskap för Finland har
uppburits av Alf Forsell (AF), Borgå Besiktningsbyrå, och för Danmark av
Victor Hollnagel, Statens Bilinspektion, Storköbenhavn. Trots andra
akuta (ordinarie) arbetsuppgifter har JES och AF också översatt
bilinspektörernas noteringar till svenska och skrivit in data på de
överenskomna standardprotokollen. Carl-Axel Sundström vid AB Svensk
Bilprovning har varit Sveriges kontaktman och har tagit fram tekniska
data om fordonen under utvärderingsfasen, medan själva mätningarna
gjordes av Trafiksäkerhetsverkets personal från Göteborg och Jönköping
med samordningsstöd från Åke Ljungberg vid centralförvaltningen i
Borlänge.

Olika specialister på tryckluftsbromsar inom fordonsindustrin har vid
många tillfällen ställt sina kunskaper ocherfarenheter till projektets
förfogande. Stig Danielsson vid Linköpings Universitet har medverkat vid
den statistiska försöksplaneringen.

Vid VTI har bl a Olle Nordström och Ruben Mild konsulterats i olika
frågor om bromsar. Lars-Gunnar Stadler (LG) har ombesörjt registrering,
justering och bearbetning av data i samråd med kontaktmännen. LG har
utvecklat databasen med programpaketet SAS och medverkat vid de
fordonstekniska analyserna. Katarina Karlsson har arbetat med den
matematiska och statistiska utvärderingen och har bidragit till
lösningar på många ADB-problem, såväl praktiska som teoretiska. För
ledningen av VTIs del i NORDBROMS och för större delen av texten i detta
notat ansvarar undertecknad.

May/83%
Lennart Strandberg
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REFERAT

Bromsningsegenskaperna har studerats på 400 tunga lastbilar med
tillkopplat släpfordon. Antalet fördelades lika på Danmark, Finland,
Norge och Sverige. För att få ett urval, som var representativt för
respektive lands fordonspopulation, stoppades ekipagen slumpmässigt av
polisen från det normala trafikflödet på passande vägar. Mätningar och
kompletterande datautdrag från fordonsregistren ombesörjdes av
bilinspektionerna.

Retardationsförmågan både för hela ekipaget och för dess delar mättes
direkt genom körprov på landsväg och (utom i Sverige) genom
rullbromsprov. Slaglängder och ALB-inställningar noterades. Dessa data
behandlades statistiskt i dator tillsammans med katalog- och
registeruppgifter om bromssystem och om största tillåten vikt.

Resultaten redovisas både grafiskt och kvantitativt i statistiska
parametrar om samband såsom: retardation mot manövertryck; släpfordonets

retardationsförmåga mot bilens; retardation uppmätt i körprov mot den
beräknade från rullbromsprovardata; inställning av lastkännande ventiler

(ALB) mot 'axeltryck'3 bromskraft mot slaglängd och mot ALB-inställning.

Retardationen med och utan hjulblockering jämförs mellan ekipagetyper,
viktsklasser och länder. Dessa skillnader ställs också i relation till
förekomsten av ALB, eftersom den senaste tidens utveckling av
låsningsfria (ABS-) bromsar ger nya möjligheter att undvika nackdelarna
med bromskraftsbegränsande bestämmelser och ALB-reglering.
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l. BAKGRUND

1.1 Problemomráde.

I Januari 1981 fanns det 250 000 tunga lastbilar registrerade i de
nordiska länderna. Under ett år var ca 500 av dem inblandade i
dödsolyckor , d v s 20 av 10 000. För personbilar var siffran för årlig
inblandning i dödsolyckor 3 st av 10 000 bilar. Se Christensen et al.

(1984) och Strandberg (1986). Även i USA visar statistiken att tunga
lastfordon är överrepresenterade i dödsolyckor. Se t ex Fleming (1985).

Givetvis bidrar den stora massan och rörelseenergin till att en olycka
får särskilt svära konsekvenser för omgivningen, om ett tungt fordon

(d v 5 totalvikt över 3 500 kg) är inblandat. Dessutom finns ett antal
konstruktiva särdrag hos tunga lastfordon, som ökar risken för att
olyckor ska inträffa, se Strandberg (1985). Däribland är retardations-
och stabilitetsprestanda vid bromsning en viktig grupp av faktorer.

Flera undersökningar i de nordiska länderna (Danmark, Finland, Norge och
Sverige) har visat att fel och otillräckliga prestanda hos bromssystemet
är vanliga på tunga fordon i trafik. Samma slutsatser har dragits i
många andra länder, se t ex för U.S.A. Hargadine & Klein (1983), Jones

(1984), Radlinski (1987).

Kallberg (1987) har utvärderat bromsningsegenskaperna för tunga fordon,
som varit inblandade i olyckor i Finland. I litteraturen har dock endast
en studie påträffats, där tungaolycksfordon har jämförts med en lika
riskutsatt kontrollgrupp med avseende påtekniska fel och brister: Jones
& Stein (1987).

Trots att många länders bestämmelser är betydligt liberalare för tunga
fordon än för lätta, så är de tunga fordonens bromsar i praktiken ofta
sämre än vad som krävs för godkännande vid besiktning. Detta torde
delvis bero på att bromssystemen är tryckluftsbaserade med många
kopplingar och ventiler, och med mekaniska delar som är utsatta för
miljöpåfrestningar långt utöver vad som är vanligt för
personbilskomponenter. Se Strandberg (1987). Därtill kommer kraven på
att hjulblockering inte får inträffa, trots att belastningen kan variera

flerfaldigt, och trots att låsningsförhindrande reglersystem (ABS)
hittills har varit ovanliga. -

1.2 rt i i ion.

I avsnitt 1.6 förklaras några speciella begrepp och beteckningar i
alfabetisk ordning. I några fall har också förkortningar och sakord
strukits underdär de definieras.

Eftersom utvärderingarna i kapitel 3, 4 och 5 är av olika slag, så
innehåller varje kapitel sin egen redovisning av metod, resultat och
slutsatser. De förhållanden och data, som beskrivs i kapitel 2 påverkar
dock möjligheterna att generalisera resultaten i alla tre av de följande
kapitlen (3-5).

Av praktiska skäl har alla bilagor samlats i ett separat VTI Nötat med
nummer TF 60-06. Se innehållsförteckningen.
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1.3 översiktlig teknisk beskrivning av tryckluftsbromsade lastfordon,

Visserligen vänder sig detta notat i första hand till läsare, som har
ingående kunskaper om tryckluftsbromsarnas teknologi. Men i förhoppning
om att underlätta för en vidare läsekrets ges här en översiktlig
beskrivning av några särdrag hos tunga lastfordon och deras bromssystem.
Se också bilaga C.5, D.5, F.5, samt bilaga G och H. Nordström (1983) ger
mera ingående redogörelser och referenser till litteratur inom området.

Ett tungt fordon har (enligt definitionen i de svenska bestämmelserna)
en totalvikt över 3 500 kg. Med tgtalVikt menas tjänstgvikt (= olastat
men körklart fordon med fyllda drivmedelstankar och förare) plus
maximalt tillåten lastvikt. Bruttovikten är den för tillfället rådande
vikten av fordon inklusive aktuell last.

I tyngre fordon överförs bromskrafterna oftast med tryckluft

(pneumatiskt) från pedalen till hjulgylindrarna. Krafterna kan enkelt
förstärkas, eftersom tryckluften levereras av en bilmotordriven
kompressor (som ska ha ett arbetstryck på minst 6 bar). I allmänhet
anges styrkan hos förarens bromsning (i stället för med pedalkraft) med
det lufttryck (p) som styrs ut till hjulcylindrarna (vanligen upp till
något över ca 6 bar). Via en stötstång på hjulcylinderns membranoch en
hävagm tvingas bromsbackarna med sina belägg utåt mot bromstrumman, som
är fast förbunden med det roterande hjulet. Skivbromsar är mycket
sällsynta på tryckluftsbromsade (tunga) fordon.

 

1.4 Projgktmål.

Ett viktigt mål för det här avrapporterade projektet (kallat NORDBBQMS)
har varit att beskriva bromsningsegenskaperna hos ett representativt
urval av tunga lastfordon med tryckluftsbromsar i de nordiska länderna.
Ett annat syfte var att .kvantifiera sambanden mellan verkliga
körprestanda och de mätningar, som brukar utföras vid inspektion, typ-,
registrerings- och 'kontrollbesiktning av tunga fordon. Dessa samband
måste vara starka för att den officiella provningen ska överensstämma
med lagstiftningens intentioner och för att inspektioner av alla slag
ska kunna ge ett gott utbyte för trafiksäkerheten;

__,

Det har också varit av intresse att jämföra ländernas fordonsparker med
varandra, eftersom bestämmelserna och det konstruktiva utförandet
skiljer sig markant i vissa avseenden. T ex krävs lastkännande ventiler

(ALâ) bara i Danmark och Norge. I Sverige saknar de flesta ekipagen helt -
tekniska hjälpmedel för attlastanpassa bromskraften, medan många finska
ekipage har manuellt inställbara reduceringsventiler tuta) som är
förbjudna i Sverige. Det hävdas ibland att lagtangagsnigg med dagens
teknik är sämre än ingen alls, pga praktiska problem med
tillförlitligheten hos dessa ventiler och pga den ökade benägenheten för
bromsbands l n' , då flertalet inbromsningar görs med en effekt som är
långt mindre än den som bromsen är dimensionerad för.

Enligt planerna för ett annat FoU-projekt [benämnt TUQQ IIQrSaertreck),
som VTI fått i uppdrag att genomföra av Nordisk Kommitté för
Trafiksäkerhetsforskning (EEE), ska senare en grupp olycksinblandade
ekipage jämföras med en kontrollgrupp från olycksplatsen med avseende på
deras bromsnings- och körsäkerhet. Eftersom körprov då ej är möjliga, så
måste jämförelsen baseras på mätningar av tillståndsbeskrivande
storheter i ekipagen, som har så starkt samband som möjligt med
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såkerhetsrelaterade bromsnings- och köregenskaper. Resultaten från
sådana sambandsanalyser inom NORDBROMS avgör hur det nämnda NKT-
projektet bör inriktas.

1.5 Pro' adminis ration.

För att få nämnda kunskaper om bromsningsegenskaperna i praktiken och om
bestämmelsernas effekt på fordon i trafik i de fyra nordiska länderna,
tog Nordisk Bilteknisk Kommitté (N55) initiativet till en undersökning,
som skulle genomföras under 1986, och som påbörjades med praktiska
förstudier i Norge, enligt Schildmann (1986).

Dessförinnan hade man vid Nordiska TrafiksäkerhetsRådet (NTR) begärt att
NBKs undersökning skulle samordnas med NKTs projekt TUGO IIb enligt
ovan. NBK och NKT, som båda sorterar under NTR, konstaterade i en
skrivelse från maj 1985 att "NRK-projektet vil kunne spille en vigtig
rolle for forberedelsen af MKT-projektet". Det uttalade beroendet av
NBK-projektet gjorde att projektledaren (Lennart Strandberg, VTI) för
TUGO IIb deltog som observatör i det möte, som NBKs projektgrupp höll i
Larvik under augusti 1986. Projektgruppen, som bestod bl a av
kontaktmännen i NORDBROMS (se förordet), enades då om vilka
bromsningsrelaterade variabler som skulle utvärderas och om -hur
mätningarna skulle gå till för att dessa variabler skulle kunna beräknas
med acceptabel noggrannhet.

Under pågående möte ombads VTIs observatör att ta över
databearbetningarna och det vetenskapliga ansvaret även för NBKs projekt
från Statens Teknologiske Institutt, eftersom nyckelpersonerna där hade
övergått till annan arbetsgivare. Det fordonstekniska, projekt- och
mätadministrativa ansvaret skulle ändå ligga kvar påNBKs projektgrupp,
som också åtog sig att begära tilläggsanslag innan tillgängliga medel
var förbrukade.

I syfte att få resultaten jämförbara mellan olika mätlag och mellan de
fyra länderna träffade NBKs projektgrupp en överenskommelse dm vilka
ramar som skulle gälla för mätinstruktionerna och för indataprotokollen
till VTI. Mätramarna begränsades av trafiksäkerhetsskäl och av att
kraven på bilinspektionernas provförare inte fick bli för stora. VTIs
första uppgift efter mötet i Larvik blev dels att sammanställa
projektgruppens överenskommelser till gemensamma mätinstruktioner, och
dels att utarbeta protokoll för indata, som skulle göra det möjligt att
mata in data rutinmässigt för datorbehandling.

Mätningarna genomfördes enligt överenskommelsen under september till
november 1986 i Norge, Finland och Sverige, medan Danmarks kontakbman
utarbetade egna instruktioner, som ställde större krav påprovförarna
och som resulterade i mer omfattande mätningar från november 1986 till
februari 1987. -

Med tillgång till ifyllda standardprotokoll från Sverige påbörjades
datorregistrering och programmering vid VTI i december 1986. Under
arbetets gång visade det sig att kontaktmännen hade svårare än väntat
att få fram data från respektive lands fordonsregister och andra
uppgifter, som inte hade kunnat mätas direkt på fordonen. Detta löstes
delvis genom extra programmeringsinsatser vid VTI. När dessutom danska
data inte levererades på de överenskomna standardprotokollen blev
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behovet av tilläggsanslag (för datainmatning, specialprogrammering och
särskilda hänsyn i analysen) större än vad som tidigare kunnat förutses.

Under april 1987 avgav VTI en tids- och kostnadsplan för
utvärderingsarbetet, som NBK lade till grund för ansökan till NTR om
tilläggsanslag. NTR beviljade denna i mitten av 1987, efter att ha
utrett att VTIs arbete för NBK inte hade belastat MKT-projektets anslag.
(NKT hade tidigare begärt att VTI inte skulle utnyttja sitt konto för
TUGO IIb, förrän denna fråga var utredd.) Enligt VTIs plan skulle
NORDBROMS-rapporten kunna föreligga i slutet av 1987, förutsatt att alla
protokoll och indata var VTI tillhanda i maj 1987. Men i praktiken kom
de sista primärdata från Danmarks kontaktman till VTI i juni 1988.

Denna försening har inte kunnat påverkas eller kvantifieras av VTI,
varken i planen från april 1987 eller i den nätverksplan, som VTI tog
fram med anledning av de önskemål som hade framförts vid ettmöte med
projektgruppen i september 1987. I ett brev till VTIs ledning 7 oktober
1987 påpekar NBK emellertid att nätverket inte gav några enkla svar på
NBKs frågor om rapportens innehåll och färdigtidpunkt. Enligt brevet
ansåg man då att ytterligare bearbetningar med NORDBROMS-anslaget borde
anstå tills VTI hade tagit fram en ny sådan plan, som kunde godkännas av
NBK. VTI reviderade därför denenklare planen från april, och
överlämnade den till NBKs ordförande 22 oktober 1987. En månad senare
(26/11) lämnade VTI diagram och tabeller från dittills genomförda
datorbearbetningar till NORDBROMS' projektledare (tillika Norges
kontaktman) för vidare befordran till övriga kontaktman, så att de
skulle kunna ge synpunkter på utvärderingarna dittills i väntan på NBKs
klartecken till VTI. - ' '

I mars 1988 undertecknades ett avtal mellan NBK och VTI om vad rapporten
skulle redovisa av registrerade data, och att den skulle föreligga
1 oktober 1988. Den 25 augusti redovisade VTI det sakliga arbetslaget
för NBK. NBK önskade därvid att utvärderingen skulle utökas, och att de
danska data som kom till VTI i juni 1988 också skulle registreras och
beaktas i rapporten. VTI.bad därför NKT om tre månaders uppskov med (de
NORDBROMS-beroende förberedelserna _inom) TUGO IIb. Eftersom NKT nekade,
bestämde NBK att VTIs utvärdering fick pågå till 1989-02-01. Denna
rapport är alltså inte allmänt tillgänglig förrän i februari 1989.

Genom att redovisa' dessa fakta om NORDBROMS' förseningar vill vi
undanröja eventuella tvivel på att VTI behandlar problemområdet och de
berörda specialisterna med högsta prioritet. Det har nämligen kommit
till vår kännedom att Danmarks kontaktman har uttryckt sitt missnöje med
förseningarna och framfört allvarlig kritik mot vårt arbete vid VTI,
åtminstone i två skrivelser till NKT. Detta ter sig särskilt märkligt,
eftersom de data om ALB-inställningar och tillåtna totalvikter, som
Danmarks kontaktman levererade till VTI i juni 1988, måste ha varit
tillgängliga för honom i september 1987. Annars bör man ifrågasätta
kontaktmannens beräkningar av bromsprestationen vid maximalt tillåten
vikt i Statens Bilinspektions PH 30.09.1987, se Hollnagel (1987).

Vi hoppas också att dessa administrativa erfarenheter ska vara till
nytta för sakfrågorna i framtida projekt med liknande organisatorisk
komplexitet och med denna blandning av fordonstekniker (NRK) och
forskare (NKT) från olika länder. Sist men inte minst anser vi att
planen för ettsådant projekt bör ge de medverkande bilinspektörerna en
mer framskjuten plats i utvärderingsarbetet, än vad de fått möjlighet
till i NORDBROMS.
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1.6 B r defini ioner 0 h be eckni r i alfabeti k or in

För att minska risken för missförstånd mellan de nordiska länderna
används härTrailer som gemensam benämning för alla typer av släpfordon.
Med §1; avses såväl lastbil (med flak eller annan påbyggnad) som dragbil
(med vändskiva/pivå) för påhängsvagn (ofta kallad semitrailer). Ekipage
syftar på bil och trailer tillsammans.

ABS-bromsar Låsningsfria bromsar. Se Nordström (1983).
ALB Automatiskt Lastkännande Bromsreglerventil.
ALB-faktor Inställning hos ALB, som antas motsvara kvot mellan ut- och

ingående tryck.
Avbromsning Bromskraft dividerad med tyngdkraft från en eller flera

hjulaxlar (motsvarar retardationen i 9 vid bromsning på
plan, horisontell vägbana).

Bakände De hjul och axlar, som bär upp bakre delen av ett fordon.

Bil Lastbil eller dragbil, se nedan. '
Blockering Hjullåsning. Inträffar då ett hjul bromsas med så stort

kraftmoment att friktionsutnyttjandet uppgår till
friktionstalet mellan däck och vägbana.

Bromsanspråk Förklaras i texten efter ekv.(5.1).
Bromsningseffektivitet Uppnådd retardation i 9 (9.81 m/s

med de aktuella hjulens friktionsutnyttjande.
Bruttovikt Aktuell vikt vid mättillfället.
Bruttoviktsklass Se viktklass.

2) dividerad

BVR Bruttoviktsretardation. Uppmätt eller beräknad retardation
för den vikt (massa) som fordonet eller ekipaget hade vid
måttillfället.

c5 Relativ slaglängd, se ekv.(5.6). Dimensionslös.
Dragbil Bil som är byggd med vändskiva/pivå för att dra semitrailer.
Ekipage Bil + trailer.
Framände De hjul och axlar, som bär upp främre delen av ett fordon.
Friktionsutnyttjande Friktionsutnyttjande beräknas genom att dividera

bromskraften med den tyngd som vilar på det eller de
aktuella hjulen. Dimensionslös storhet.

Fordon Bil eller trailer.
Full trailer a släpvagn, se nedan. Används i vissa datorutskrifter

där svenska tecken inte är möjliga.
tyngdaccelerationen (9.81 m/s )

ALB-faktor, se ovan. Dimensionslös.
Slaglängdsfaktor, se nedan. Dimensionslös.
Viktskvot, se nedan. Dimensionslös. 2
Avbromsning, se ovan. Anges här i g-enheter (9.81 m/s ) och
har alltså dimension som accelerationer (längd dividerat med
tid i kvadrat).

Klipptryck Förklaras vid MLB.
Knickventil Ventil som minskar trycktillväxten på utgången vid små

lufttryck på ingången: Används på framaxlar (som har bromsar
dimensionerade för dynamisk belastningsframflyttning) i
syfte att förhindra för tidig blockering och förlorad
styrbarhet på haltväglag.

Konfidensintervall Omger medelvärdet för en storhet som uppmätts i
ett oberoende slumpmässigt urval från en population (t ex av
fordonen i ett land) och avser det intervall där
populationens medelvärde bör finnas med en viss sannolikhet
(95% i denna rapport).
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Kvadratsummevinst Andel av variansen i en beroende variabel, som
förklaras av de oberoende variablerna i en
regressionsmodell.

Kärra Trailer, där tyngdkraften från dragöglan som verkar på
lastbilen är försumbar jämfört med tyngdkraften från kärrans
hjul.

Lastbil Bil med koppling för släpvagn eller kärra (ej för
semitrailer).

Lastningsklass (LTyp i bilaga 3.2) Baseras på Relativa Lasten,
RL = (Bruttovikt minus Tjänstevikt) dividerat med Totalvikt.
Tom: RL < 20%. Medium: 20% < RL < 80%. Full: RL 80%.

Läsning a blockering, se ovan.
Maxvikt Maximalt tillåtet 'axeltryck' för en eller flera bärande

axlar. I maxvikten för ett fordon eller ekipage ingår ej de
axlar, som var lyftade vid mätningarna. Kontaktmännen har
ombetts att lämna sådana uppgifter att maxvikten skall
ansluta så nära sommöjligt till fabrikantens dimensionering
av bromsarna.

MLB Manuellt Lastanpassad Bromskraftreglering. Med ett vred
utanpå fordonet kan lufttrycket till bromscylindrarna
begränsas till en maxnivå, det s k klipptrycket. Om
manövertrycket är mindre än klipptrycket, antas att MLB är
overksam och att de MLB-anslutna axlarna (normalt alla eller
ingen och normalt bara på trailern) bromsar som oreglerade
axlar. Se bilaga D.5. ALB och MLB förekommer normalt inte
samtidigt vid en axel. MLB är förbjudet i Sverige.

nu . uppburen 'vikt' av ett eller flera hjul då fordonet är
lastat till totalvikt. Dimension: massa (kg).|nr g a QT ,
se nedan.

NBK Nordisk Bilteknisk Kommitté, projektets uppdragsgivare.
Polering Interpolering eller extrapolering - här alltid linjär.

Omräkning av en beroende variabel under antagandet att den
har ett linjärt ('rätlinjigt') samband med den oberoende
variabeln.

Prediktionsintervall Mest sannolika intervall för en verklig variabel
vid prediktion för en enstaka 'individ'. Exempel:
Retardaêionen på väg predikteras till intervallet 4.5-
5.5 m/s (5.0:0.5) med rullbromsprov (REP) och en
beräkningsformel. (Beräkningsforneln baseras på statistik från unga fordon
- se kapitel 4 - och kan därför ge ett ledelvårde på retardationen, son är
representativt för alla fordon av sal-e typ, och son inte har så stor statistisk
osäkerhet, dvs konfidensintervallet är litet, kanske 5.020.115.) För ett
enskilt fordon medför slumpvariationerna att den verkliga'
retardationen ofta avviker mera från prediktionen än om man
betraktar medelvärdet för en grupp av fordon. Ett 95%
prediktionsintervall för den REP-beräknade retardationen
täcker alltså det prövade fordonets verkliga retardation med
sannolikheten 95%.

Ck Tyngdkraft från ett eller flera hjul vid totalvikt.
Motsvarar det tänkta*vägningsresultatet i kg (= ut) vid
totalvikt multiplicerat med tyngdaccelerationen (9.81 m/s ).
Dimension: kraft (N).

RBP Förkortning av RullBromsProv.
ReSQUARE datorutskrift av kvadratsummevinst, se ovan.
Sambandsgrad = kvadratsummevinst, se ovan.
Semitrailer Släpfordon med stor del av tyngden vilande på

kopplingsanordningen, dvs dragbilens vändskiva/pivå.
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Signifikant Vid parvisa jämförelser i denna rapport anges nägra
skillnader som statistiskt säkerställda (signifikanta), om
detta har visats med gängse hypotesprövning pä riskniván 5%
eller mindre. När flera jämförelser kan göras ställs kravet
att konfidensintervallen (95%) inte får överlappa. Detta ger
en viss säkerhetsmarginal för så kallad mass-signifikans,
dvs att signifikanser uppstår slumpmässigt vid mänga

jämförelser. ' '
Slaglängd Se avsnitt 5.2 och bilaga G.
Slaglängdsfaktor Reduktion av bromskraften pga slaglängden.' Se

bilaga G.
Släpvagn Släpfordon med minst två axlar, och minst en axel per ände.

Kopplas till lastbil utan att belasta dess koppling
vertikalt med mer än dragstángens tyngd.

Tjänstevikt Ett fordons vikt körklart utan last.
Totalvikt a maxvikt. Används här som synonym till maxvikt enligt

definition ovan. I (den svenska) vägtrafiklagstiftningen kan
totalvikten dock vara mindre än maxvikten. Här angivna
totalvikter kan alltså vara större än de som tilläts på väg.

Trailer Släpfordon. Alternativa typer: semitrailer, kärra, släpvagn.
Vagn = trailer. Används i vissa datorutskrifter.
Viktsbaserad I vissa utvärderingar antas bromskraften vara

proportionell mot totalvikten (utan ALB) eller mot
bruttovikten (med ALB).

Viktskvot k s Bruttovikten dividerad med totalvikten.
Viktklass I delning i tre klasser av viktskvoten (se ovan):

Lätt/Small k < 50%; Medium 50% < ka < 80%;
Tung/Great kQ 80%.
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2. FORDONSURVAL, MÄTMETODER, INSAMLADE UPPGIFTER OCH DÅTABEARBETNING

2.1 Urval av fordon. Några begränsningar i representativitgtgn.

Enligt projektgruppens överenskommelse skulle mätningar av
bromsningsrelevanta storheter genomföras på ettrepresentativt urval av
tryckluftsbromsade tunga lastfordonsekipage med både bil och trailer.
Cirka 100 ekipage per land skulle väljas slumpmässigt ur den normala
landsvägstrafiken under dagtid, så att urvalets fördelningar av olika
fordonstyper, vikter och skick (vedlikehold) var representativa för
respektive lands trafikarbete med sådana ekipage.

Vid den första granskningen av data från Sverige visade det sig dock att
en oväntat liten del av de 100 ekipagen hade varit fullastade. Detta kan
ha berott på att många förare, som befarade överlastavgift, undvek att
passera inspektionsplatsen, när de fick kännedom om att viktkontroll
pågick. (I Sverige använder myndigheterna ofta mobil utrustning för att
kontrollera fordonens bruttovikt.)

I Sverige kunde rullbromsprov ej genomföras, pga att AB Svensk
Bilprovnings anläggningar saknade både erforderlig överkapacitet och
tillräckliga möjligheter att mäta på lastade ekipage.
Trafiksäkerhetsverkets bilinspektörer valde därför mätplatser med
lämpliga utomhusutrymmen för Vägning etc, och där vägbredden medgav
säkra körprov - men utan möjligheter att dra sig undan trafikanternas
.uppmärksamhet till någon bilprovningsstation.

Det svenska mätlaget arbetade alltså helt öppet och under lång tid på
samma plats. Därför torde flera förare blivit förvarnade, än vad som är
vanligt vid så kallade flygande inspektioner. Enligt våra bilinspektörer
händer det ofta att den tunga trafiken förbi kontrollplatsen tunnas ut
kraftigt redan kort tid efter upprättandet. Polis och bilinspektörer
brukar därför byta plats redan efter några timmar. Å andra sidan medför
detta att vissa förare kan vänta före inspektionsplatsen, tills de fått
besked (genom konmunikationsradio el dyl) att den har utrymts. De
svenska mätningarna pågick däremot så länge att de var betydligt svårare
att vänta ut. Detta kan ha medfört att de. kortare och mer
lättmanövrerade ekipagetyperna (semitrailer?) blivit
underrepresenterade, eftersom de enklare kunnat färdas på småvägar
omkring mätplatsen.

Även om Finlands rullbromsprov torde ha skapat uppehåll i aktiviteterna
vid vägen, så tycks förarnas möjligheter att upptäcka och undvika
kontrollplatsen ha varit nästan som i Sverige, att döma av andelen lätta
ekipage. I Norge däremot, sägs det ha varit betydligt svårare att välja
omvägar. I Danmark genomfördes alla mätningar på en helt annan plats än
där ekipagen valdes ut och stoppades. Mellan stoppningstillfällena fanns
i Norge och Danmark inga patruller synliga invid vägen. Viktklasserna

(och kanske fordonstyperna) i de danska och norska urvalen torde därför
vara mer representativa än i de finska och svenska. Se figur 2.1.

Av liknande skäl kan även vissa fordonstekniska brister och klart
undermåliga bromsar vara underrepresenterade i de svenska och finska
urvalen av ekipage. (Emellertid har man i Finland erfarit att anställda
förare sökt upp mätplatsen, för att få papper på dedåliga bromsarna och
därigenom tvinga ägaren-arbetsgivaren att åtgärda dem. Om mätlagen följt
instruktionen om slumpmässigt urval torde dock det sistnämnda ha liten
inverkan på resultaten.) Eftersom olastade ekipage ofta vinkas förbi vid

VTI Notat TF 60-07



9

ordinarie kontroller, så kan undermåliga bromsar vara vanligare bland de
lätta ekipagen än bland de tunga i Finlands och Sveriges urval.
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Figur 2.1 Antal ekipage av olika typ fördelade på viktklasser och
länder. Totalt 404 ekipage. Mönstrade staplar avser Lastbil
med Släpvagn eller Kärra.

När det gäller konstruktionen av (och reglerutrustningen i)
bromssystemet har inget framkommit som tyder på något systematiskt
bortfall - inom fordonsbestämmelsernas ram i respektive land. Men
eftersom lagkraven är olika, så är det naturligt att lastkännande
ventiler (ALB) är sällsynta i Sverige och ovanligare i Finland än i
Norge och Danmark, där de måste finnas på praktiskt taget alla ekipage i
denna studie. Se t ex svenska Trafiksäkerhetsverkets Regler om fordon
04-02-06 moment 6.7: TSV (1985) och danska Statens Bilinspektions
Detailforskrifter for köretöjer afsnit4.10.4: SBI (1980). Skillnaderna
i lagkrav påverkar också andelen ekipage med manuella ventiler (MLB),
som är förbjudna i Sverige men ganska vanliga i Finland.

Denna rapports giltighet för' nuvarande (1988/89) bromskonstruktioner
begränsas dock något av attmätdata härrör från vintern 1986/87. Framför
allt torde ABS-bromsar nu vara betydligt vanligare.,

Platserna och tidsperioderna för mätningarna enligt nedan har också
påverkat fordonsurvalet, vilket bör beaktas vid generaliseringen av
resultaten.

Mätningarna genomfördes av Trafiksäkerhetsverkets bilinspektörer i
Sverige:
på ekipage nr 1-50 i vecka 8642 vid Riksväg 23 mellan Älmhult och Växjö

(nära Eneryda):
pá ekipage nr 51-94 i vecka 8643 vid Europaväg 66 mellan Kalmar och

Oskarshamn (ca 10 km norr Ålem);
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på ekipage nr 95-103 i vecka 8647 vid Riksväg 195 (väster om sjön
Vättern) nära Hjo;

Enligt protokollen genomfördes mätningarna i Finland (där vissa
ekipagenummer inte förekommer, eftersom 59 av de stoppade 162 ekipagen
måste släppas vidare pga tidsbrist eller liknande):
på ekipage nr 1-5, 13-47, 68-104 och nr 135-154 i veckorna 40, 42, 44,

och 47, 1986 vid Riksväg 4/5 (E4) nära Järvenpää;
på ekipage nr 6-12 och nr 115-133 i veckorna 40 och 46, 1986 vid

Riksväg 7 nära Karhula;
på ekipage nr 48, 50-67 och nr 155-162 i veckorna 43 och 47, 1986 vid

Riksväg 6 och Riksväg 12 nära Kouvola;
på ekipage nr 105-108 och nr 112-113 i vecka 8645 vid Riksväg 6 nära

Lappeenranta.

Enligt protokollen genomfördes mätningarna i Nörge (där ekipagenummer
26-100 inte förekommer): '
på ekipage nr 1-25 från 22 september (vecka 39) till 25 oktober

(vecka 43) 1986 vid Riksväg 3 nära Våler i Solör, Hedmark Fylke;
på ekipage nr 101-174 från 28 augusti (vecka 35) till 23 oktober
(vecka 43) 1986 vid Europaväg 18 och i Solum kontrollstation nära
Larvik. Jämför Fosser (1987).

Enligt uppgift stoppades ekipagen i gångar; ett åt gången på olika delar
av huvudvägnätet omkring Köpenhamn och eskorterades _ till
bilprovningsstationen i Avedöre (se bilaga ?.5). Mätningarna genomfördes
från 24 november (vecka 48) 1986 till 13 februari 1987.

2.2 Mätmetodeg,I mätutrustning Qch mätstorheter.

Vid mötet i augusti 1986 (se avsnitt 1.5) enades bilinspektionernas
representanter i projektgruppen om vilka bromsningsrelaterade variabler
som skulle utvärderas och vilka mätdata som behövdes för att beräkna
dessa variabler med acceptabel noggrannhet.

För att få bästa möjliga jämförbarhet mellan länderna ombads VTI att
utarbeta gemensamma instruktioner för mätningarna och protokoll över de
data som skulle registreras och datorbearbetas vid VTI. Eftersom den
tillgängliga tiden före de första mätningarna var mycket kort, hann
dessa instruktioner och protokoll inte överarbetas mera än till den
utformning som framgår av bilaga B.1. Där återfinns också flera detaljer
om mätningarna, som sammanfattas i återstoden av detta avsnitt:

I körproven skulle ekipaget bromsas på plan och jämn väg från cirka
50 km/h med färdbromsen (frikopplad motor). Retardationen mättes med en
skrivande accelerometer av fabrikat MotoMeter, som fixerades i
förarhytten. Manövertrycket i tryckluftskopplingen mellan bil och
trailer avkändes via en specialkoppling med slang till hytten. Även
manövertrycket registrerades på Motometerns skrivare, (i Sverige
avlästes det på ett visarinstrument i hytten). Hjulblockeringar
noterades (i Sverige av observatör i följebil).

Hela ekipaget skulle bromsas vid minst två (Väl åtskilda) manövertryck.
Föraren (en bilinspektör) skulle med bromspedalen försöka hålla trycket
konstant utan att minska redan uppnått tryck (för att undvika hysteres).
Dessutom skulle enbart trailerns bromsar ansättas vid minst ett körprov.
Med hjälp av en speciell anordning kunde då manövertrycket förinställas
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och trailerbromsningen företas med ett handreglage i hytten. Se sista
sidorna i bilaga C och F.

Före körproven kontrollerades lastfixering, bromstrummornas temperatur,
etc. I Finland, Norge och Sverige genomfördes alla prov med ekipagets
axlar i samma läge, som de var vid ankomsten. I Danmark sänkte man
boggiaxlarna före allaprov. Dessutom vägdes ekipaget och man noterade
axelkonfiguration, trailertyp, axelavständ, lasttyp, förar- och
ägaruppgifter, etc. Fotografier finns från alla länder utom Danmark.
Bromssystemets dimensioner, slaglängder, MLB- och ALB-inställningar
uppmättes. Se protokollen i bilaga A (bilaga F.1 för Danmark). Olika
brister hos bromssystemet noterades liksom vid ordinarie besiktningar.

Bromskraften för några manövertryck (uppmätt i kopplingsuttaget)
registrerades med stationära rullbromsprovare (RBP), som var av fabrikat
HPA i Norge och Danmark. I Finland användes Bosch BPS 105 enligt
bilaga D.5. I Sverige genomfördes inga rullbromsprov.

Bilinspektionernas representanter i projektgruppen bedömde vid mötet i
augusti 1986 att dessa mätdata skulle vara tillräckligaför att beräkna
retardationer och tendenser till hjulblockering vid andra' tryck och
bruttovikter än de uppmätta.

2.3 Från mätdata ti a al 3 de a .

2.3.1 Registrering och bearbetning i dator av mätdata;

De ovan nämnda protokollen (se också bilaga A.2) för indata har kunnat
användas direkt vid mätningarna bara i Sverige. Finlands och Norges
kontaktmän har översatt (frán finska) bilinspektörernas noteringar och
fört in dem i VTI-protokollen. Danmarks kontaktman har levererat data på
egna formulär enligt bilaga F.1.

Efter ankomsten till VTI har protokollens data 'stansats', dvs skrivits
in på magnetskiva via datorterminal. Därefter har de stansade
uppgifterna ('primärdata') skrivits ut och sänts tillbaka till
kontaktmännen för granskning, varefter primärdata har korrigerats vid
VTI, skrivits ut till kontaktmännen igen, osv. Under hösten 1988 måste
emellertid primärdata 'frysas' för att de slutliga utvärderingarna
skulle kunna bli färdiga i avtalsenlig tid. Det komplicerade beroendet
mellan primärdata och beräknade storheter gör att rättelser inte kan;
införas efter frysningen, utan att man riskerar oförutsedda
inkonsekvenser mellan de olika utvärderingarna.

Därför är primärdatas kvalité sämre ju närmare i tiden som frysningen
ligger efter det att alla protokolldata levererats till VTI. Denna
slutleverans skedde för Finland i februari 1987, för Sverige i maj 1987,
för Norge i juli 1987 och för Danmark i juni 1988. (Eftereoe seetliga
nâtprotokoll - .en inte kalkylschelet - för.5verige hade levererats i decelber 1986, så har
bilagorna för Sverige placerats först i UT! Hotet TF 60-06.)

Förutom att Danmarks data har levererats mycket senare, så skiljer sig
det danska mätförfarandet från övriga länders i flera avseenden. Jämfört
med övriga länder har därför flera fel och orimligheter i de
datorregistrerade uppgifterna (primärdata) inte hunnit korrigeras för
Danmark. Emellertid är danska data betydligt mer omfattande och de
skulle kunna utnyttjas till djupare analyser. Men för att inte
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åsidosätta övriga länder, avtalet med NBK och projektgruppens
överenskommelser från mötet i augusti 1986, har vi tvingats avstå från
flera intressanta specialbearbetningar, som data från Danmark ger
möjlighet till.-

Flertalet bearbetningar, plottningar och statistiska analyser har gjorts
i VTIs datorsystem (VAX-baserat nåt av fabrikat Digital) med hjälp av
det amerikanska programpaketet SAS. SAS ger goda möjligheter att
behandla data med olika typer av bortfall, och antalet observationer med
otillräckliga indata redovisas som 'missing' vid antalsredovisningen i
utdata.

2.3.2 Klassning och variabelbildning.

I avsnitt 2.1 framgår att urvalet av ekipagetyper, bromsreglerutrustning
och viktklasser kanske inte är helt representativt för den tunga
trafiken i alla fyra länderna. Därför har vi försökt ökaresultatens
generaliserbarhet och användbarhet genom att komplettera flera av de
planerade analyserna med nya beräkningar, klassningar och
variabelbildningar. _

I många resultatredovisningar har ekipagen delats upp i tre viktklasser.
Visserligen skulle lastningsklasser ge en riktigare bild av hur mycket
ekipagen var lastade. Men viktklasserna väljs oftast, eftersom de mera
direkt står i proportion till anspråken på bromskrafter. Retardationen
påverkas ju normalt inte av om en del av bruttovikten består av
nyttolast i stället för av fordonsmonterad utrustning, eller dylikt.

Ytterligare begrepp, som utnyttjats för andra uppdelningar, beskrivs i
den alfabetiskt ordnade listan 1 avsnitt 1.6.

2.4 För om t av vik l s er ordo st r o brom r tr ler' .

Tabell 2.1-2.4 visar hur de fyra ländernas ca 100 ekipage var fördelade
på typer och Vikter. Antalet Tunga ekipage var störst i Nörge (68) och
minst i Sverige (32). Beträffande ekipagens fördelning på viktklasser
liknade Finland, Sverige och Danmark liknade Norge. Däremot hade den
tyngsta klassen (Great) signifikant större medelvärde på viktkvoten i
Danmark (1.01) än i övriga länder.

Med reservation för att totalvikten kan avvika från den högsta tillåtna
vikten, så pekar de högra kolumnerna i tabell 2.1-2.4 på att 20-40
procents övervikt har förekommit på enstaka ekipage i' alla länder. I
Danmark är t o m medelvärdet på viktkvoten över 1.00 för bilar och
semitrailers. Emellertid visar tabell 2.5-2.7 att den högsta totalvikten
per axel som registrerats (på basis av kontaktmännens uppgifter) var
10 000 kg för Danmark, medan Sveriges och Finlands ekipage har
tilldelats högre totalvikter för. så många axlar, att det framgår klart
även av totalviktens medelvärden vid flertalet fordonsändar.

Skillnaderna i viktkvot (och i indikationer på övervikt) mellan länderna
kan alltså till en del bero på olika principer för att fastställa
totalvikten. Men detta kan knappast förklara de stora skillnaderna om
man jämför Danmark och Norge med Finland och Sverige med avseende på
fördelningen mellan de tre viktklasserna, se figur 2.1. Här torde
urvalsmetoden haft avgörande betydelse enligt avsnitt 2.1.

VTI Notat TF 60-07
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Den lilla andelen semitrailerekipage (23 st) i Sveriges urval kan
förklaras till en del av eventuellt bortfall enligt avsnitt 2.1. Men
semitrailers anses transportekonomiskt ofördelaktiga, pgaatt de inte
kan utnyttja den svenska maxlängden på 24 meter. Jämför med Danmark, som
hade 54 semitrailers och har 18 meter som största tillåtna längd.

Den utbredda uppfattningen att bilen (speciellt bakaxeln) lastas tyngre
än trailern kan synas bekräftad genom flertalet medelvärden i
tabell 2.1-2.7. Emellertid bidrar de olastade bilarnas högre
tjänstevikter till högre medelvärden, varför jämförelserna bör göras i
den tyngsta viktklassen. Se Great i del b och del c av tabell 2.1-2.4.
Då utfaller 6 av 11 jämförelser, så att trailern har det större
medelvärdet på viktkvoten. Visserligen bidrar bilbakaxlarnas högre
totalvikter till detta. Men när det gäller bromsdimensioneringen, så
torde kontaktmännens totalviktsuppgifter vara relevanta.

Även om den dynamiska framflyttningenav belastningen vid bromsning
motiverar en viss överdimensionering av dragbilarnas bromsar, så kan
frånvaron av signifikanta skillnader i viktkvot mellan bil och trailer
föranleda en diskussion om huruvida slåpvagnarnas avbromsning vid
totalvikt verkligen bör vara mindre än lastbilarnas.

Tendensen (i tabell 2.7) till högre viktkvot för släpvagnarnas framånde
jämfört med bakänden tyder på att behovet av bromskrafter på framaxeln
kan vara ännu större än vad som brukar motiveras av den dynamiska
framflyttningen av belastningen vid retardation.

De stora bromskraftanspråken på traileraxlarna vid totalvikt och
anpassningen till den mycket lägre tyngden i olastat tillstånd motiverar
en effektiv bromskraftreglering, så att konstruktörerna inte behöver
hålla igen på bromsarnas mekaniska dimensionering. Dessa möjligheter har
ökat de senaste åren i och med att (lásningsfria) ABS-bromsar har blivit
praktiskt tillgängliga.

Enligt uppgift levereras nu cirka 25% av de svensktillverkade tunga
lastbilarna med ABS. Emellertid har ABS-bromsar inte observerats på
något av de 400 ekipagen i vår studie. Andelen ABS-ekipage torde dock ha
ökat sedan data samlades in 1986-87. De typer av bromskraftreglering som
förekom i de olika fordonsändarna framgår av tabell 2.8. Där har lyfta
axlar också angivits, eftersom de förändrar belastning,
friktionsutnyttjande och bromskraftanspråk på övriga axlar.

Ytterligare uppgifter om de kontrollerade fordonen finns i bilaga C-F.

VTI Notat TF 60-07
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Danmarks 100 Ekipage (tabelldel a), Bilar (b) och Trailer/Vagnar, (c) uppdelade
på viktklasser och fordonstyper enligt den alfabetiska begreppsförklaringen. För
Viktkvoterna (brvuttovikt/tetalvikt) anges .medelvärde (MEAN), antal (N),
standardavvikelse (STD), medelfel (STDERR) minimivärde (MIN) och

maximivärde
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Bruttoviktklaaser och 1:31 THURSDAY, JANUARY 26,

fordonstyper för alla länder.

NAIION-DANMARK

Ekipage '

a MEAN N srn swnean MIN MAx

BvikT ETyp

Great Fulla 0.97 18.00 0.09 0.02 0.83 1.12

KarrE 1.05 16.00 0.10 0.03 0.83 1.21

SemiE 1.02 30.00 0.12 0.02 0.82 1.31

ALL 1.01 54.00 0.11 0.01 0.82 1.31

Med. ETyp

;3112 _______-C 0.65 9 00 0.09 0 03 0.50 0.80

SemiE 0.69 15.00 0.10 0.03 0.52 0.80

ALL 0.67 24.00 0.10 0.02 0.50 0 80

Small ;Typ

;GLIÃ ________- 0.46 2 00 0.01 0 01 0.45 0.47

KarrE 0.46 1.00 0.46 0.46

SemiE 0.43 9 00 0.05 0 02 0.35 0.49

ALL 0.44 12.00 0.05 0.01 0.35 0.49

Bil

b MEAN N STD srnzna MIN MAX

BVikT_Bi BTyp

Great Dragbil 1.02 38.00 0.14 0.02 .0.81 1.28

Lastbil 1.07 37.00 0.11 0.02 0.81 1.30

ALL 1.04 75.00 '0.13 0.01. 0.81 1.30

Med. BTyp

5;;;b11------_ 0.67 15.00 0.10 0.03 0.51 0.80

Lastbil 0.63 s 00 0.09 0.04 0.55 0.79

ALL 0.66 21.00 0.10 0.02 0.51 0.80

Small BTyp .

52251311""" 0.47 1.00 0.47 0.47
Lastbil 0.48. 3.00 0.01 0.00 0.48 0.49

ALL 0.48 4 00 0.01 0.00 0.47 0.49

Trailer

C MEAN N swo srosnn MIN MAX

BVikT_Va VTyp

Great FullT 0.95 15.00 0.09 0.02 0.81 1.08

7 KarrT 0.98 15.00 0.14 0.04 0.84 1.57

SomiT 1.06 27.00 0.15 0.03 o.nc 1.37

ALL 1.01 57.00 0.14 0.02 0.81 1:5;

Med. VTyp

;SIZI-------_ 0.71 8.00 0.07 0.03 0.59 0.50

KarrT 0.56 1.00 0.56 0.56

SemiT 0.68 11.00 0.07 0.02 0.57 0.80

ALL 0.69 20.00 0.07 0.02 0.56 0.30

Small VTyp

;ELLE______ _- 0.37 s 00 0.05 0.02 0.31 0.44

KarrT 0.42 1.00 0.42 0.42

SemiT 0.35 16.00 0.09' 0.02 0.21 0.46

ALL 0.36 23.00 0.03 0.02 0.21 0.46

60-07
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Tabell 2.2 Finlands 102 Ekipage (tabelldel 21), Bilar (b) och Trailer/,Vagnarl (c) uppdelade
på viktklasser och fordonstyper enligt den alfabetiska begreppsförklaringen. För
Viktkvoterna (bruttovikt/totalvikt) anges medelvärde (MEAN), antal (N),
standardavvikelse (STD), medelfel (STDERR) minimivärde (MIN) och

  

 
 

 

 

 

   

 

 

   

 

  

 

  

 

         

 

 

  

   

maximivärde (MAX).

Bmttoviktklasser och 1:31 THURSDAY, JANUARY 26, 1989 13

fordonstyper för: alla länder.

NATION-PINLAND

a Ekipage

MEAN N srn STDERR MIN MAX

BVikT ETyp

Great FullE 0.92 30.00 0.08 0.01 0.81 1.13

SemiE . 0.90 7.00 0.07 0.02 0.82 1.02

ALT. 0.92 37.00 0.0!) 0.01 U.Ul 1.1.5

Med. E'ryp

;ELLE________ -_ 0.66 19.00 0.10 0.02 0.50 0.80

SemiE 0.64 6.00 0.10 0.04 0.56 0.80

ALL 0.65 25.00 0.10 0.02 0.50 0.80

Small ETyp

?alla--------- 0.41 25.00 0.04 0.01\ 0.35 0.49

SemLE 0 42 15 90 0 04 o 01 0 35 0 49

ALL o 41 40 00 0.04 0 01 0 35 o 49
'3

811

b MEAN N STD STDERR MIN . MAX

BvikT_Bi BTyp

Great Dragbil 0.92 9.00 0.10 0.03 0.81 1.11

Lastbil , 0.98 30.00 0.10 0.02 0.93 1.34

ALL 0.97 47.00 0.10 0.01 0.81 1.34

Med. B'Iyp

5225211-------- 0.65 14.00 0.05 0.01 0.56 0.72

Lastbil 0.67 34.00 0.07 0.01 0.53 0.80

ALL 0.66 48.00 0.07 0.01 0.53 0.80

Small - B'ryp

5;;;ÃÃI-------_ ' 0.48 5.00 0.01 0.01 0.46 0.49

Lastbil 0.46 2.00 0.05 0.03 0.43 0.49

ALL 0.47 7.00 0.02 0.01 0.43 0.49

Trailer

C MEAN N STD swnsnn MIN MAX

Bv1kw_ya VTyp

Great FullT 0.92 24.00 0.09 0.02 ' 0.50 1.12

SemiT 0.86 6.00 0.05 0.02 0.81 0.93

ALL 0.91 30.00 0.09 0.02 0.80 1.12

Med.. VTyp

;3:1;________ -- 0.66 18.00 ° 0.08 0.02 0.53 0.79

SemiT 0.70' 4.00 0.12 0.06 0.52 0.79

ALL 0.67 22.00 0.09 0.02 0.52 0.79

Small VTyp

;ELLE---------- 0.29 32.00 0.07 0.01 0.22 0.48

SemiT 0.31 18.00 0.08 0.02 0.19 0.48

ALL 0.30 50.00 0.07 0.01 0.19 0.48
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Tabell 2.3 Norges 99 Ekipage (tabelldel a), Bilar (b) och Trailer/*Vagnar* (c) uppdelade på
viktklasser och fordonstyper enligt den alfabetiska begreppsförklaringen. För
Viktkvoterna (bruttovikt/totalvikt) anges medelvärde (MEAN), antal (N),
standardawikelse (STD), medelfel (STDERR) minimivärde (MIN) och

 

 
     

 

     

 

 

 

   

 

  

 

 

   

  

  

   

  

 

 

maximivärde (MAX).

Bruttoviktklasser och 1:31 THURSDAY, JANUARI 26, 1989 16
fordonstypez för alla länder.

NAIION-NORGE

a Ekipage

MEAN _ N swn srnznn MIN MAx

BVikT ETyp -

Great FullE 0.94 48.00 0.07 0.01 0.81 1.07

KarrE _ 0.90 6.00 0.07 0.03 0.80 1.03

SemiE 0.93 14.00 0.08 0.02 0.35 1.10

ALL 0.94 68.00 0.07 ' 0.01 0.80_ 1.10

Med . ETyp

Elli;________-_ 0.71 16.00 0.07 0.02 0.55 0.78

KarrE 0.78 1.00 . 0.78 0.78

SemiE 0.74 11.00 0.07 0.05 0.55 0.80

ALL 0.72 28.00 0.07 0.01 0.55 0.80

Small ETyp

;GIIÃ________-- 0 46 1.00 0 46 0 46

SemlE 0 47 2 00 0.03 0 02 o 45 o 50

ALL 0.47 3.00 0.02 0.01 I 0.4§ 0.50

b Bi l

MBAN N . STD STDERR MIN MAX

BVikT_Bi BTyp

Great " Dragbil 0.95 15.00 0.09 0.02 0.80 1.18

Lastbil . 0.97 63.00 0.08 0.01 0.80 1.26

ALL 0.96 78.00 0.08 0.01 0.80 1.26

Med. BTyp

52:;;21-------- 0.73 12.00 0.05 0.02 0.57 0.79

Lastbil 0.71 9.00 0.07 0.02 0.57 0.78

ALL 0.72 21.00 0.06 o;01 0.57 0.79

Trailer

C MEAN N swn srnzna MIN MAX

BVikT_Va VTyp

Great EullT 0.93 42.00 0.03 0.01 0.81 1.11

KarrT _ 1.00 2.00 0.19 0.13 0.87 1.13

SemiT 0.97 14.00 0.09 0.02 0.50 1.12

ALL 0.94 58.00 0.09 0.01 0.80 1.13

Med. VTyp

E5115________-- 0.67 20.00 0.09 0.02 0.51 0.80

KarrT 0.75 4.00 0.05 0.02 0.70 0.80

SemiT 0.69 , 10.00 0.09 0.03 0.57 0.80

ALL 0.68 34.00 0.09 0.01 0.51 0.80

Small. Wyp

;GIIE_________- 0.42 3.00 0.09 0.05 0.32 0.50

KarrT 0.49 1.00 . . 0.49 0.49

SemlT o 32 3 00 0 03 o 04 0 25 o 40

ALL 0 39 7.00 0.09 , 0.04 0.25 0.50
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Tabell 2.4 Sveriges 103 Ekipage (tabelldel a), Bilar (b) och Trailer/Vagnar, (c) uppdelade
på viktklasser och fordonstyper enligt den alfabetiska begreppsförklaringen. För
Viktkvoterna (bruttovikt /totalvikt) anges medelvärde (MEAN), antal (N),
standardavvikelse (STD), medelfel (STDERR) minimivärde (MIN) och
maximivärde

Bruttoviktklasser och ' 1:32 THURSDAY, JANUARI 26, 1989 19

    

  

 
 
 

 

       

 

     

 

  

 

  

 

 

  

         

fordonstyper för alla länder. V

NATION-SVERIGE '

a Ekipage

MEAN N STD STDERR MIN MAX

BVikT . ETyp '

Great FullE 0.94 24.00 0.07 0.01 _ 0.80 1.07

KarrE 1.12 1.00 . . 1.12 1.12

Semiä 0.95 7.00 0.06 0.02 0.84 1.03

ALL 0.94 32.00 0.07 . 0.01 . 0.80 1.12

Med ETyp

;Ällå________ __ 0.62 29.00 0.09 0.02 0.51 0.79

KarrE 0.55 - 1.00 . .. 0.55 0.55

SemiE 0.66 8.00. 0.09 ' 0.03 0.51 0.78

ALL 0.63 38.00 0.09 4 0.01 0.51 0.79

Small ' ETyp

;Qllå________ _- 0.44 25.00 0.04 0.01 0.37. 0.50

SemLE o 41 8 00 0.05 0 02 0 34 0 47

ALL 0 43 33 00 . 0.04 0 01 o 34 o 50

' Bil

b MEAN ' N - STD STDERR ' MIN MAX

BVikT_Bi BTyp

Great Dragbil 0.94 8.00 0.06 0.02 0.87 . 1.03

Lastbil _ 0.94 _ 33.00 0.08 0.01 0.80 1.13

ALL 0 94 41 00 0.08 0 01 0 80 1 13

Med. BTyp

BQÃQQEI ______-- 0.65 13.00 0.09 ' 0.02 - 0.51 0.76

' Lastbil 0.66 46.00 0.07 0.01 0 53 0 80

ALL o 66 59 00 0.08 0 01 o 51 0 80

Small BTyp

BQQQQEE______ -_ 0.41 2.00 ' 0.04 0.03 0.38 0.45

Lastbil 0.50 1.00 . . 0.50 ' 0.50

ALL 0.44 3.00 0.06 " 0.03 0.38 0.50

" Trailer
c

MLAN N STD STDERR MIN MAx

BVikT_Va VTyp

Great FullT 0.95 23.00 0.10 0.02 0.80 1.20

KarrT 1 29 1.00 1 29 1 29

SemiT 0 95 8 00 0.09 0 03 0 83 1 04

ALL o 96 32 00 0.11 0 02 0 80 1 29

Med. VTyp

;Glll________ __ 0.62 16.00 0.08 0.02 0.51 0.77

SemiT 0.62 5.00 0.08 0.04 0.54 0.72

ALL 0.62 21.00 0.08 0.02 0.51 o;77

Small VTyp

4 ;0:15________-- 0.34 39.00 0.08 _ 0.01 0.22 . . 0.50

KarrT 0.32 1.00 0.32 0.32

SemiT 0.33 10,00 0.09 ' A 0.03 0.22 V 0.48

ALL 0.34 50.00 0.08 0.01 0.22 0.50'
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Statistik över hjulförsedda fordonsändars Viktkvot (VIKT_F) dvs bruttovikt
dividerad med totalvikt för alla hjul i fordonsänden, Bruttovikt per axel
(BRUTTO) och Totalvikt per axel (TOTAL). Fördelning på alla Bilars
Framände, Lastbil Bak och Dragbil Bak samt på Nation.
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311 - Fram 13:24 Faanx, JANUART 27, 1939
FIL:BB_F.SAS a) 81'] (dragbil och lastbü) Fram

VARIAB'LE N N MISSING MEAN STANDARD STD ERROR MINIMUM MAXIMUM SUN

DEVIATION OF MEAN VÄLUE VALUE

LAND-D

VIKT F 100 0 0.95905692 0.14674228 0.01467423 0.56666667 1.41666667 95.905692
BROTTO 100 0 6564.50000000 1063.56782348 106.35678235 3600.00000000 8500.00000000 656450.000000
TOTAL 100 0 6869.00000000 699.59512100 69.95951210 4000.00000000 8000.00000000 686900.000000

LANb-N

VIKT F 99 o 0.95811345 0.10334255 0.01043657 0.69333333' 1.16923077 94.853231
BRUTTÖ 99 0 6860.00000000 804.33899849 80.83911098 5000.00000000 8500.00000000 679140.000000

TOTAL 99 0 7172.32323232 520.00554998 52.26252419 5360.00000000 8000.00000000 710060.000000

LAND-S

VIKT F 103 0 0.85145675 0.17610072 0.01735172 0.50000000 1.23846154 87.700045

BRUTTO 103 0 5870.67961165 1192.01942850 117.45316430 3350.00000000 0050.00000000 604680.000000
TOTAL 103 0 6927.86407767 587.75353392 57.91307653 4780.00000000 3500.00000000 713570.000000

LAND-SF

VIKT F 102 0 0.858929710 0.15308524 0.01515770 0.46769231 1.20285714 07.510330
BROTTO 102 o 5747.99019608 1004.68141342 99.47828330 3040.00000000 3420.00000000 586295.000000
TOTAL 102 o 6705.88235294 374.64796134 37.09567584 6000.00000000 7500.00000000 sa4ooo.oooooo

lBil - Fram . 13:24 FRIDAI, JÄNUARY 27, 1989

1 .
FIL:BB_F_SAS B11 n Fram alla lander_

9

VARIABLE N N MISSING MEAN STANDARD. .STD ERROR MINIMUM MAXIMUM SOM

DEVIATION OF MEAN VÄLUE VALUE

VIKT F 404 o 0.90611336 0.15595260 0.00775893 0.46769231 1.41666667 366.06980
BAOTTO 404 0 6253.87376238 1124.41626274 55.94179994 3040.00000000 3500.00000000 2526565.00000
TOTAL 404 0 6917.15346535 580.08518773 28.86031676 4000.00000000 8500.00000000 2794530.00000

311 - Bak . 13:34 FRIDA! JANUART 27 1909
FIL:BB_B.SAS b) Lastb71 - Bak ' '

VARIABLE N N MISSING MEAN STANDARD STD ERROR MINIMUM MAXIMUM SUM

DEVIATION OF MEAN VÄLUE VALUE

LAND-D

VIKT_F 46 0 0.96933497 0.29332231 0.04324802 0.35937500 1.4250000 44.591703
BRUTTO 46 0 7958.15217391 2309.28713356 340.48581230 2875.00000000 11400.0000000 366075.000000
TOTAL 46 0 8292.39130435 671.97613973 99.07747653 8000.00000000 lOOO0.0000000 381450.000000

LAND-N

VIKT_F 72 0 0.92010297 0.14609035 0.01721691 0.49452500 1.3875000 66.247414
BRUTTO 72 0 7500.97685185 1262.65244367 148.80501753 3957.00000000 11100.0000000 540070.333333
TOTAL 72 0 8155.01851852 526.89027133 62.09461397 7978.00000000 10000.0000000 587161.333333

LAND-S '

VIKT_F 80 0 0.73998684 0.18978326 0.02121841 _ 0.35500000 1.0882353 59.193940
BRUTTO 80 0 7081.25000000 1699.70446054 190.03273577 3550.00000000 11400.0000000 566500.000000
TOTAL 80 0 9656.93750000 1028.27540693 114.96468547 0000.00000000 11500.ooooooo 772555.000000

LAND-SF

VIKT_F 74 0 0.80827652 0.22874556 0.02659113 0.29350000 1.4737500 59.812462
BRUTTO 74 o 7722.44144144 1907.52619697 221.74541624 2935.00000000 12045.ooooooo s714so.sssss7
TOTAL 74 0 9694.81981982 1007.04113341 117.06615446 0000.00000000 13000.0000000 717416.666667

lBil - Bak 13:34 FRIDAY, JANUARI 27, 1989
1 . _ n
FIL:BB_B_SAS Lastb1l Bak alla lander

VARIABLE N N MISSING MEAN STANDARD STD ERROR MINIMUM MAXIMUM SUN

DEVIATION OF MEAN VÅLUE VALUE

VIKT_F 272 0 0.84503872 0.22851948 0.01385603 0.29350000 1.4737500 229.85053
BRUTTO 272 0 7515.09558824 1796.16937868 108.90876573 2875.00000000 12045.0000000 2044106.00000
TOTAL 272 0 9038.90808824 1123.17387708 68.10241958 7970.00000000 13000.ooooooo 2453503.00000
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Fortsättning av tabell 2.5

  

  

 

 

 

 

DRAGBIL - BAK . 13:46 FRIDAY, JANUARI 27, 1989 2
FIL:DBB_B.SAS C) Dragbn _ Bak _

VÅRIABLE N N MISSING EAN STANDARD STD ERROR MINIMUM MAXIMUM SUM
DEVIATION OF WAN VALUE VALUE

LAND=D

_VIKT_P 54 0 0.89408144 0.28182150 0.03835105 0.33750000 1.4100000 48.280398 .
BRUTTO 54 0 8414.35185185 2819.70242079 383.71289763 2700.00000000 14100.0000000 454375.000000
TOTAL 54 0 9422.22222222 905.05220670 123.16200539 8000.00000000 10000.0000000 508800.000000

LANDaN

VIKT_F 27 0 0.81215716 0.17342419 0.03337550 0246875000 1.2437500 21.928243
BRUTTO 27 o 7256.66666667 1757.10863899 338.15571524 3750.00000000 11100.0000000 19593o.oooooo
TOTAL 27 o 8927.77777778 995.40611478 191.56599611 8000.00000000 10000.0000000 241050.000000

----- LAND=S

VIKT_F 23 0 0.6648036 0.21742973 0.04533723 0.29500000 0.9656250 15.290482
BRUTTO v 23 o 6652.1739130 1858.16553358 387.45429746 3600.00000000 10250.0000000 153000.Oooooo
TOTAL 23 0 10305.0000000 1547.80709980 322.74009049 8000.00000000 15000.0000000 237015.000000

'LAnoasr

VIKT_F 28 0 0.6294297 0:23935761 0.04523434 0.29692308 1.1793750 17.624033
BRUTTO 28 0 6259.4642857 1672.42745471 316.05908078 3860.00000000 10420,0000000 175265.000000
TOTAL 28 0 10517.857l429 2006.85004172 379.25900921 8000.00000000 13500.0000000 294500.000000

;DRAGBIL - BAK 13:45 FRIDAY, JANUARY 27, 1989
?ILzDBB_B,SAs * Dragbi] - Bak a11a 1änder

VARIABLE N N MISSING MEAN STANDARD' STD ERROR MINIMUM MAXIMUM sou
DEVIATION OF MEAN VALUE VALUE

VIKT_F 132 0 0.78123603 0.26571068 0.02312715 0.29500000 1.4100000 103.12316
BRUTTO . 132 0 7413.40909091 2406.28893887 209.44056902 2700.00000000 14100.0000000 978570.00000
TOTAL 132_ 0 9707.31060606 1456.83325463 126.80105904 8000.00000000 15000.0000000 1281365.00000
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Tabell 2.6 Statlstlk over hjulförsedda fordonsändars Vlktkvot (VIKT F) dvs bruttovikt
dmderad med totaIVIkt for alla hjul 1 fordonsänden, Bruttowkt per axel
(BRU'I'I'O) och Totalwkt per axel (TOTAL). Fördelning på Semitrailer

n g 0

och Karra samt pa Naüon. «

5514112311sz a) Semi trai'ler 14:05 FRIDAY, JANUARY 27, 1989 2
FIL : SEEMIT . SAS

VARIABLE N N MISSING MEAN STANDARD STD ERROR MINIMUM MAXIMUM SUM

DEVIATION OF MEAN VALUE VALUE

LAND-D

VIKT F 54 0 0.76862376 0.33315976 0.04533730 0.21000000 1.3729167 41.505683
BRUTTO 54 0 6375.03086420 2682.09550907 364.98696881 1658.33333333 11325.0000000 344251.666667

TOTAL 54 0 8411.72222222 981.97018778 133.62921682 7000.00000000 10000.0000000 454233.000000

LAND-N

VIKT F 27 0 0.79186211 0.23050216 0.04436016 0.25000000 1.1200000 21.380277
BRUTTO 27 0 7289.95061728 2005.20771502 385.90240468 2500.00000000 1120010000000 196828.666667

TOTAL 27 0 9333.20987654 938.53881773 180.62187969 7330.00000000 lOOO0.0000000 251996.666667

LAND-S

VIKT F 23 0 0.61070212 0.28836994 0.06012929 0.22291667 1.0350000 14.046149

BRUTTO 23 0 5462.31884058 2712.91787914 565.68248195 1783.33333333 10350.0000000 125633.333333
TOTAL 23 0 8906.81159420 1231.29263122 256.74226153 6666.66666667_ 11000.0000000 204856.666667

LAND-SF

VIKT F 28 0. 0.4802317 0.25512479 0.04821405 0.19000000 0.9275000 _13.446487

BRUTTO 28 0 5054.3452381 2701.54000203 510.54307159 2280.00000000 10080.0000000 141521.666667
TOTAL 28 0 10557.1428571 716.69435162 135.44250146 9000.00000000 12000.0000000 295600.000000

iSEMITRAILER . 14:05 FRIDAY, JANUARI 27, 1989

FIMSEEMITÅAS Sem1tra11er a'l 1a Tänder

VARIABLE N N MISSING MEAN STANDARD STD ERROR MINIMUM MAXIMUM SUN
DEVIATION OF MEAN VALUE VALUE

VIKT;F 132, 0 0.68468633 0.31304904 0.02724742 0.19000000 1.3729167 90.37860
BRUTTO 132 0 6122.99494949 2660.12687778 231.53432571 1658.33333333 11325.0000000 808235.33333TOTAL 132 0 9141.56313131 1261.17033987 109.77078826 6666.66666667 12000.0000000 1206686.33333

Kärra b) Kärra 13:57 FRTDAY, JANUARI- 27, 1939 5
FIL:KAARRA.SAS

VARIABLE N N MISSING MEAN STANDARD STD ERROR MINIMUM MAXIMUM SUN

DEVIATION OP MEAN VALUE' VALUE

LAND-D

VIKT_F 17 0 0.91866622 0.20864814 0.05060461 0.42187500 1.3729508 15.617326
BRUTTO 17 0 8470.58823529' 1780.65198940 431.87154322 3375.00000000 10750.0000000 144000.000000

TOTAL 17 0 9300.00000000 1195.82607431 290.03042437 6100.00000000 10000.0000000 158100.000000

LAND-N

VIKT_F 7 O 0.78062585 0.19526326 0.07380258 0.48571429 1.1300000 5.4643810

BRUTTO 7 O 6881.42857143 2457.52198072 928.85600035 3400.00000000 11300.0000000 48170.0000000

TOTAL 7 0 8714.28571429 1704.33620649 644.17853612 6000.00000000 10000.0000000 61000.0000000

LAND-S

VIKT_F 2 0 0.8042052 0.69057718 0.48831181 0.3158934 1.2925170 1.6084104

BRUTTO 2 O 8250.0000000 7141.77848998 5050.00000000 3200.0000000 13300.0000000 16500.0000000

TOTAL 2 0 10210.0000000 113.13708499 80.00000000 10130.0000000 10290.0000000 20420.0000000

åKârra 13:57 FRIDAY, JANUARY 27, 1989

FIMWÅAS Karra a'l 1a 1ander

VARIABLE N N MISSING MEAN STANDARD STD ERROR MINIMUM MAXIMUM SOM

DEVIATION OF MEAN VALUE VALUE

VIKT_F- 26 0 0.87269681 0.24550795 0.04814807 0.31589339 1.3729508 22.690117
BRUTTO 26 0 8025.76923077 2454.41548736 481.35047941 3200.00000000 13300.0000000 208670.000000
TOTAL 26 0 9212.30769231 1329.34662957 260.70632325 6000.00000000 10290.0000000 239520.000000
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Fulltrailer - Fram
FIL:PTT_E.SAS
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Statistik över hjulförsedda fordonsändars Viktkvot (VIKT__F) dvs bruttovikt
dividerad med totalvikt för alla hjul i fordonsänden, Bruttovikt per axel
(BRUTTO) och Totalvikt per axel (TOTAL). Fördelning på Fram- och
Bakände i Släpvagn (= helsläp = full trailer) samt på Nation.

a) Släpvagn - Fram

      

 

 

14:05 FRIDAY, JANUARI 27, 1989 2

MAXIMUM

 

 

   

 

  

VARIABLE N N MISSING MEAN STANDARD STD ERROR MINIMUM SUN
' DEVIATION or MEAN VALDE VALUE

LAND-D

VIKT_T 29 0 0.85063048 0.30004598 0.05571714 0.34375000 1.3200000 24.668284
BRUTTO 29 0 7101.72413793 2826.57929176 524.88259747 1750.00000000 11450.ooooooo 205950.000000
TOTAL 29 0 8231.03448276 1619.32601683 300.70129231 4800.00000000 10000.ooooooo 238700.000000

LAND-N

VIKT_F 65 0 0.86270909 0.18162927 0.02252834 0.32800000 1.2375000 56.076091
BRUTTO 65 0 8404.61538462 1824.57535892 226.31072038 3280.00000000 11520.0000000 546300.000000
TOTAL 65 0 9761.53846154 702.16012857 87.09224519 7500.00000000 11000.ooooooo 634500.000000

LAND-s

VIKT_F 78 0 0.59460731 0.28033209 0.03174136 0.20500000 1.1493124 46.379370
BRUTTO 78 0 5561.53846154 2739.58681448 310.19712331 1800.00000000 11700.0000000 433800.oooooo
TOTAL 78 o 9352.82051282 1127.94681582 127.71482753 6180.00000000 11530.0000000 729520.000000

LAND-SF

VIKT_F 74 o 0.6422521 0.30566041 0.03558230 0.22454545 1.1990000 47.526654
BRUTTO 74 o 6982.4594595 3334.49883355 387.62761579 2470.00000000 1200040000000 516702.000000
TOTAL 74 o 10878.3783784 595.70845822 69.24970165 8000.00000000 13000.ooooooo 805000.000000

lFulltrailer - Fram " 14:05 FRIDAX, JANUARI 2;, L989
1 -BMT-Rs Slapvagn Fram alla lander

VARIABLE N N MISSING MEAN' STANDARD STD ERROR MINIMUM MAXIMUM sou ,
DEVIATION or MEAN VALUE VALUE

VIKT_F 246 0 0.70996097 0.29256822 0.01865347' 0.20500000 1.3200000 174.65040
BAUTTO 246 0 6921.75609756 2938.00647348 187.32045103 1750.00000000 12000.0000000 1702752.00000
TOTAL- 246 0 9787.47967480 1280.85333067 81.66422565 4800.00000000 13000.0000000 2407720.00000

Fulltrailer - Bak " _ 13:57 FRIDA! JANUARI 27 1989 2
PIL:FTT_B.SAS« b) 51apvagn Bak ' '

VARTABLE N N MISSING MEAN STANDARD STD ERROR MINIMUM MAXIMUM SUN
DSVIATION or MEAN VALUE VALUE

LAND-D

VIKT_F 29 0 0.71688866 0.23911424 0.04440240 0.26000000 1.0937500 20.789771
BRUTTO 29 o 5907.75862069 2309.99481532 428.95526842 1750.00000000 9600.0000000 171325.oooooo
TOTAL 29 0 8144.82758621 1487.88829431 276.29391998 4800.00000000 10000.0000000 236200.000000

LAND-N

VIKT_F 65 0 0.80335783 0.18224739 0.02260501 0.31500000 1.1260000 52.218259
BRUTTO 65 0 7407.78461538 1987.76309966 246.55166849 2520.00000000 11260.0000000 481506.000000
TOTAL 65 o 9176.92307692 1024.81236557 127.11232977 7500.00000000 11000.0000000 596500.000000

LANDas

VIKT_F 78 0 0.57099080 0.29918617 0.03387616 0.20086393 1.2808178 44.537282
BRUTTO 78 0 5240.70512821 2789.59717852 315.85968198 1675.00000000 12000.0000000 408775.000000
TOTAL 78 0 9249.48717949 1185.91150481 134.27803614 5660.00000000 11575.0000000 721460.000000

LAND-SF

VIKT_F 74 0 0.5570349 0.28952120 0.03365616 0.19954545 1.1006250 41.220584
BRUTTO 74 0 5977.7432432 3057.08324173 355.37870829 2195.00000000 11314.ooooooo 442353,000000
TOTAL 74 o 10783.7837838 667.65322535 77.61311095 8000.00000000 1300040000000 798000.000000

lFulltrailer - Bak 13:56 FRIDAI, JANUAR! 27, 1989

1 ac ..

mmm BÅAS Slapvagn - Bak alla lander

VARIABLE N N MISSING MEAN STANDARD STD ERROR MINIMUM MAXIHUM SOM
DEVIATION or MEAN. VALUE VALUE _

VIKT s 246 o 0.64538982 0.28224902 0.01799554 0.19954545 1.2808178 158.76590
SRDTTO 246 o 6113.65447154 2751.34530925 175.41936988 1675.00000000 12000.0000000 1503959.00000
TOTAL 246 o 9561.62601626 1364.26327520 86.98224948 4800.00000000 13000.0000000 2352160.00000
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Antal axlar med olika typer av bromskraftreglering (0: Oreglerad; Upp: Upplyft)

        

Tabell 2.8

fördelade på fordonsände och land.

Nation: Danmark Finland . Norge Sverige
R erin . ALB MLB 0 tot ALB MLB Upp 0 tot ALB MLB 0 tot ALB Upp 0 tot
Fgrdgnsändg

Bil fram 1 - 100 101 43 -= - 68 111 - - 99 99 1 - 102 103
LB bak 84 -= 1 85 46 - 22 79 147 135 - 6 141 2 23 119 144
DBbak 70 - - 70 18 - 5 21 44 35 1 6 42 4- 1 28 33
Semitrailer 142 2 - 144 6 39 - 14 59 45 5 4 54 29 2 25 56
Kärra 312-33-----72-9--22
Släpvagn fram 27 3 - 30 9 59 - 6 74 62 3 2 67 6 - 93 99
Släpvagn bak 37 4 - 41 15 101 - 14 130 93 3 3 99 8 - 123 131

Totalt 392 11 101 504 137 199 27 202 564 377 14 120 511 50 26 492 568
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3. UTVÄRDERING AV KÖRPROV. METODER, RESULTAT OCH SLUTSATSER.

3.1 Provningsmetod vig bromsning av hela ekipaget.

För att få jämförbarhet och för att kunna räkna om körprovsresultaten
till andra manövertryck, strävade mätlagen (i Finland, Norge och
Sverige) att bromsa ekipaget med 3 bar och med ytterligare ett tryck,
som skulle skilja sig med 1.5 (minst 1.0) bar från det första. Om
blockering inträffade vid 3 bar, skulle man sikta på 1.5 bar vid det
-andra körprovet. Annars var 4.5 bar idealtryck för den andra
ekipagebromsningen.

För vissa ekipage kunde dettaej tillämpas, t ex om lasten föreföll
dåligt fixerad eller om andra risker fanns med för hárd inbromsning.
Bromsning med fullt manövertryck (antas oftast vara 6 bar) ansågs som
riskfyllt. Det skulle därigenom bli så ovanligt, att utvärderingen inte
skulle behöva styras av sådana mätningar.

Projektgruppen hade enats om detta förfarande och bedömt det som den
bästa utgångspunkten för extrapolering till maximalt manövertryck
(6 bar). Det skulle också ge siffror på blockeringsbenägenheten, som
visserligen var ungefärliga men jämförbara mellan länderna. Förfarandet
var anpassat till att man inte ansåg det möjligt att genomföra mer än
två ekipagebromsningar.

Medan man i Norge och Sverige i stort sett har kunnat provbromsa med
tryck enligt det överenskomna schemat, sä varierar trycken mera i
Finland. Dessvärre äventyras vissa jämförelser av att maxtryckens
medelvärden för de tre finska viktklassernas oblockerade ekipage skiljer
sig signifikant från varandra. Medelvärdena är 2.95 bar i den Lätta,
3.84 bar i Medium och 4.37 bar i den Tunga klassen (medelfel: 0.10, 0.17
och 0.09 respektive)

I Danmark har cirka fyra provbromsningar registrerats per ekipage,
ibland färre och ibland flera. Trots riskerna för ersättningsansprák har
de danska provförarna ofta bromsat med 6 bar och däröver, om inte
blockering inträffat dessförinnan. Medelvärdet av det största
provtrycket var 6.02 bar (medelfel .0.12 bar) för de ekipage, som inte
blockerat. Med tanke på de danska bilinspektörernas extraordinära
insatser vid mätningarna är det beklagligt att projektramarna inte
medger ytterligare specialbehandling av danska data.

Därför ter det sig kanske paradoxalt, att jämförelserna mellanDanmark
och övriga länder måste förses med många reservationer. Men detta har
visat sig nödvändigt, genom att det i protokollen inte går att urskilja
vilka mätningar, som ingår i den gemensamma provstrategin. Se första
avsnittet i bilagorna C-F. Eftersom provtrycken i Danmark inte tycks
vara valda enligt det *överenskomna schemat, så bör man granska
förutsättningarna noggrannt innan man drar slutsatser, speciellt om
benägenheten att blockera. *
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3.2 Provtryck och blockeringar vid ekipagebromsning.

I Norge kunde samtliga ekipage bromsas enl igt överenskonmelsen med 3 bar
och däröver, men inga blockeringar noterades ens vid de högre trycken.
Norge hade emellertid en övervägande andel av ekipagen i den Tunga
viktklassen och mycket få Lätta jämfört med Sverige, se figur 3.1a.

 

'o 25 50 75 in :5 tm va en 25 en mm 3»

Anta prov

 

v ==Tan -ng]

 

AntalW

UEQSLJFQIgQi -gj§g]

Figur 3.1 Registrerade bromsprov på väg med hela ekipagets bromsar
ansatta. Fördelning på nation, ekipagets viktklass och
väglag. «
a) Antal registrerade körprov. Cirka 2 bromsningar per
ekipage i Finland, Norge, Sverige och ca 4 i Danmark gav

totalt 1012 registreringar. (Observera den stora andelen Lätta
ekipage i Finland och Sverige jämfört med i Danmark och Norge.)
b) Antal av dessa körprov då man har noterat att ett
eller flera hjul blockerade. (Observera att flertalet ekipage
provets vid högre tryck i Danmark, och att de Lätta i Finland ej provets vid

så högt tryck som i Sverige.)
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Figur 3.2 Uppmätt retardation plottad mot manövertryck Vld

bromsprov med hela ekipagets bromsar ansatta. Oavsett om

hjulblockering inträffat vid det högre eller v1d bada

så har båda måtpunkterna markerats med asterisk.t cken

Fy , a] 21 st utan ALB;Finska ekipage i viktklass Lätt:

b) 19 st med ALB.
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Figur 3.3 Uppmått retardation plottad mot manövertryck vid bromsprov
med hela ekipagets ' bromsar ansatta. Oavsett om
hjulblockering inträffat vid det högre eller vid båda
trycken, så har båda mätpunkterna markerats med asterisk. 30
svenska ekipage i viktklass Lätt (27 utan och 3 med ALB).

I Sverige ledde de överenskomna provtrycken - och den stora andelen
lätta ekipage - till många blockeringar (69 prov, figur 3.1b). Trots att
man i Finland genomförde ungefär lika många prov med lätta ekipage
(figur 3.1a), så har blockering rapporterats vid endast åtta prov varav
fyra i den lätta viktklassen. Det förefaller dock som om man i Finland
har måst undvika 4.5 bar med lätta ekipage, även 'om blockering inte
inträffade vid 3 bar.

Hjulblockering noterades för fyra av 40 lätta finska ekipage. Men endast
tio av de oblockerade 36 ekipagen har bromsats med tryck över 3 bar,
varav två överskred 4 bar, se figur 3.2. Antalet blockeringar i Finland
torde ha blivit betydligt större om man kunnat gå upp till 4.5 bar med
flera ekipage.

Av de 30 lätta svenska ekipagen i figur 3.3 noterades blockering för
alla utom fyra, varav ett med 3 bar som högsta tryck. Denna skillnad i
provförfarandet kan vara relaterad till större trafikrisker i Finland än
i Sverige, där provbromsningarna gjordes på kilometerlånga raksträckor
med extra bredavägrenar.

En del av skillnaderna i blockeringsfrekvens mellan länderna, kan också
ha berott på olika upptäcktssannolikhet. I Sverige kunde observatören (i
en efterföljande personbil) ofta se hela vänstra sidan på ekipaget, som
kördes på vägrenen. Det svenska mätlaget noterade därför vilka hjul som
hade blockerat. Men troligen har man upptäckt flera blockeringar längst
bak än långt fram och till höger i ekipaget. Blockeringarna i Danmark är
oftast inte specificerade. -

I Danmark provades flertalet ekipage med åtminstone fyra olika tryck -
många med ett prov väl över 6 bar. Emellertid visade det sig att det
högsta provtryckets medelvärde (pmm) var högre för de blockerade än för
de oblockerade lätta ekipagen. Man bör därför vara försiktig med att
generalisera fördelningen av blockeringar. Detta gäller även mellan
viktklasser, eftersom det nämnda medelvärdet i gruppen av oblockerade
ekipage var mindre för de Lätta (prou "x = 5.57 bar) än för de Tunga

!
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(6.06 bar) ekipagen. Skillnaden kan ha uppkommit slumpmässigt; men den
kan också återspeglaett lägre maximitryck i de oblockerade ekipagens
tryckluftssystem, eftersom de danska provförarna torde ha bromsat med
högsta möjliga tryck i alla ekipage, oavsett blockering.

Skillnaderna i provförfarande mellan Danmark, Finland och Sverige
försvårar eller omöjliggör sammanslagningar och jämförelser mellan
länderna av blockeringsbenägenheten. I en grupp av ekipage (t ex alla
från ett land) kan man ju inte klassa ett som oblockerat, förrän det har
provats med tryck som är betydligt större än medelvärdet av det minsta
blockeringstrycket i gruppen. Det innebär att det största

provtrycksmedelvärdet för oblockerade ekipage (plm x) bör vara klart
större än medelvärdet av det minsta blockeringstryäkåt (pl kllin) för
blockerande ekipage i gruppen. Varken det danska eller äât finska
urvalet uppfyller detta kriterium.

I Sverige är skillnaden mellan de tvá medelvärdena (pmn = 4.43 bar,
pl .n = 3.52 bar) signifikant (medelfel 0.06 resp del!) för alla
Viktfrasser tillsammans. Men eftersom det överenskomna förfarandet angav
4.5 bar som det största provtrycket, så kan inga säkra slutsatser dras
om medelretardationen vid blockering över 4.5 bar. Detta påverkar
speciellt de tyngsta ekipagen: endast 4 av 32 i den tunga viktklassen
råkade ut för blockering i Sverige, medan 16 av 62 gjorde det i Danmark,
där ju provtrycken ofta överskred 6 bar.

Eftersom provtrycken valts på likartat sätt i Norge och Sverige (jämför
figur 3.5), så torde Norges totala avsaknad av blockeringar återspegla
en verklig skillnad gentemot Sverige, med reservation för att det
svenska urvalet (speciellt av viktklasser) kan ha varit avsevärt skilt
från den svenska fordonspopulationen. Värdet av sådana jämförelser
begränsas dock av att mätningarna inte ger tillräckligt underlag för
säkra slutsatser om de svenska och norska fordonens retardation och
benägenhet att blockera vid trycköver 4.5 bar.

3.3 8 and l-an u ätt tr oc re a ioner.

Plottarna av retardation mot tryck i figur 3.4 och figur 3.5 är bara ett
exempel på hur primärdata har delats in (här i nation och viktklass) då
vi sökt efter mönster och underlag för generaliserbara slutsatser.
Sådana plottar har också visat på problemen vid linjära extrapolationer
av manövertrycket. Om en rät linje dras genom koordinaterna för största
och minsta provtryck, så skär den tryckaxeln i en punkt, som vi kallat
offset-trycket (91). (I Danmark har linjen dragits mellan första och
tredje provets koordinater, som ofta var i närheten av 1.5 resp 4.5 bar
- se figur 3.4.)

Danmarks och Finlands OT-medelvärden (0.2 bar resp 0.6 bar) skiljer sig
signifikant från Norges (-0.8 bar) och Sveriges (-1.2 bar). Norges och
speciellt Sveriges starkt negativa OT kan inte förklaras enbart med
luft- och rullmotstándet i körproven. Med tanke på att ALB-reglering är
ovanligast i Sverige, så förefaller det inte heller troligt att dynamisk
ALB-respons skulle bidra mest till att OT blir så negativt. Eftersom
bromssystemets hysteres borde ge OT ett (mera) positivt värde, så tyder
dessa OT-värden snarare på att sambandet mellan tryck och retardation är
olinjärt. De bekräftar också att jämförbarheten minskar om man provar
inom olika tryckintervall.
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Ett negativt OT innebär att linjära extrapolationer genom origo (och
genom koordinaterna för ett lägre provtryck) leder till överskattning av
retardationen vid högre tryck. Skillnaderna mellan ländernas OT
motiverar därför stor vaksamhet då man drar slutsatser som baseras på
tryckextrapolerade retardationer. Till denna osäkerhet bidrar MLB, de så
kallade knickventilerna och den mångfald av tryckändrande ventiler och
regulatorer som sägs förekomma i tryckluftsbaserade bromssystem.
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Figur 3.4 Uppmätt
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Viktsklass

VTl-Saiety Technology WW_SF 17001'88
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symboler för de tre viktklasserna Tung
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D) 100 finska ekipage.
som bromsning av hela ekipaget.)
Det sista diagrammet i bilaga F.1 avser trailerbroasning men har registrerats
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a) 100 danska ekipage. (Den nästan vertikala linjen vid tryckeri 6.6-
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(Great); Medium

vid

Olika

lO<

 

7

'
V '
v

i
V

'
v
1

V

.
3
/

i,
.

ä
w
ü
v
,

5
/

A
I

.
.
z
/

.
z
-

.
,
Z
øw
ø

/,
/

ä
ä

5
/

.
V
/

/
1

Ho
w,

/
.
r

'
1
-

v
ø
/

   
   

     
 

/
9
.
2
?

 

v, ?.

1

 

IO-

 

     
   

VTl-Safaty Tactnology FilaBFLPD_D 17001'88

Viktskiass D D 0 Quad

29

  
  

***Madun A A A Snai

 
 

 

b

..

b

;-

 
 

TRYCK (bur)

 

lO



30

  
 

w.l
6

. 
 

TRYCK (bor)

cancern! ***Mødun AAASmaIViktsldass

VTI-Safety Tochogy FFIOBFLPNJJ 17OGT88

  

         

 
 

b

Å..AMznujwää%nzju.
m

TRYCK (bor)

AAASrmlanka-MadamDDDGrulViktsldua

FiloBFLPS_S 1700788VTP-Saimy Tocindogy

Figur 3.5 vid

Olika

manövertryckmotplottadretardation
bromsprov med hela ekipagets bromsar ansatta.
symboler för de tre viktklasserna Tung
och Lätt (Small).

Uppmätt

(Great), Medium

a) 97 norska ekipage.
b) 100 svenska ekipage.
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3.4 Retardation omräknad till totalvikt.

Liknande problem uppstår även vid omräkning av retardationen till annan
vikt än den som ekipaget hade vid mätningen. Förutom att tendensen till
hjulblockering varierar báde statiskt och dynamiskt med belastningen och
retardationsniván, så blir viktspoleringar mycket osäkra om ALB
förekommer i delar av ekipaget.

I den utvärdering av svenskadata som gjordes (i Väntan på Danmarks ALB-
faktorer och totalvikter) av Karlsson och Strandberg (1987) föreföll det
som om bromskrafterna minskade dä bruttoviktens andel av totalvikten

(viktskvoten) minskande . Detta kallades för glasningseffekt och skulle
kunna bero på att bromsarna i lätt lastade ekipage får arbeta med för
liten effekt i förhållande till sin dimensionering. Vid kontrollräkning
med korrigerade data ('frysta' under hösten 1988) kvarstod
glasningseffekten, se tabell 3.1. Eftersom antalet ekipage utan ALB
eller MLB är för litet för en statistisk analys i övriga länder, så har
endast de svenska ekipagen beaktats. Uppmätta retardationer har
multiplicerats med ekipagets viktkvot (bruttovikt dividerad med
totalvikt) och inter- eller extrapolerats till 3 bar och till 6 bar.

Tabell 3.1 Retardation omräknad till totalvikt för svenska ekipageutan
ALB i de tre viktklasserna uppdelade på om blockering
inträffat vid nämnda tryck eller ej. Antal, medelvärde och
medelfel interpolerat till 3 bar och extrapolerat till

  

   

6 bar.

Retardation (m/sz)
Bloc- Vid 3.0 bar Vid 6.0 bar

VIKTKLASS kerat Antal Mdlv. Mdlfel Antal Mdlv. Mdlfel

Tung Nej 28 2.40 0.08 24 4.20 0.20

Tung Ja 0 - - 4 5.11 0.48
Tung Summa 28 2.40 0.08 28 4.33 0.19

Medium Nej 21 2.14 0.09 12 3.41 0.12

Medium Ja 8 2.54 0.11 17 4.16 0.28

Medium Summa 29 2.25 0.08 29 3.85 0.18

Lätt Nej 10 1.95 0.17 4 3.23 0.42

Lätt Ja 17 2.03 0.08 23 3.34 0.19

Lätt Summa 27 2.00 0.08 27 3.32 0.17

 

Tendensen i tabellen är konsekvent så att en lättare viktklass ger
mindre bromskrafter (retardation vid totalvikt) än en tyngre. Skillnaden
är signifikant i några av de parvisa jämförelser som kan göras.

I samtliga fall har de blockerande ekipagen större retardation än de
oblockerade i samma viktklass. Den mättning av bromskrafterna mot
vägbanan som uppkommer vid blockering tycks alltså ha varit av mindre
betydelse. I några av de följande utvärderingarna har därför resultaten
slagits samman oavsett om blockering inträffat eller ej.
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I tabellen framgår också att en dubblering av retardationerna vid 3 bar
(likvärdigt med att tryckextrapolera från noll och 3 bar till 6 bar) ger
klart större värden än de som tabellerats för 6 bar och som här oftast
är extrapolerade från trycken 3.0 och 4.5 bar. Detta illustrerar vilka
överskattningar man kan råka ut för vid extrapolering uppåt av mätningar
vid låga tryck. Jämför avsnitt3.3.

3.5 Maximal retardatign med och utan blockering.

Om vi antar att föraren inte bromsar hårdare än till blockering, och att
det maximala bromstrycket är 6 bar, så återspeglas ekipagens maximala
retardation av de tre nivåerna i figur 3.6:
A) medelvärdet av retardationen vid bruttovikt (aktuell vikt) men

omräknad till 6 bar (genom linjär inter- eller extrapolering från
de uppmätta värdena vid minsta och största provtryck) enbart för

de ekipage, som inte blockerat vid något prov;
B) medelvärdet av de retardationer, som uppmätts vid minsta provtryck

med blockering. Avser ekipage, som blQgkerat_vid_ett_elleg_flera
prov;

C) medelvärdet av de retardationer, som uppmätts vid största
provtryck utan blockering. Avser ekipage med minst_ett__prgv_a1

Merdsze (blockerat respektive oblockerat).
Maximal bruttoviktsretardation (m/SZ)

med hänsyn till observerade blockeringar i körprov.
Medel'värden med 95% konfidensintervall.
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Figur 3.6 Uppmätta och beräknade retardationer vid bromsprov med
- hela ekipagets bromsar ansatta. Klassindelning efter de

fyra nationerna och de tre viktklasserna Tung (Great),
Medium och Lätt (Small).

I Sverige fanns 15 ekipage som blockerade vid alla (bägge två) proven,
och som därför endast ingår i grupp B men ej i grupp C. I övrigt har
varje blockerande ekipage bidragit till bägge medelvärdena B och C.
Bakom medelvärdena A ligger endast oblockerade ekipage, dvs de som inte
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fått blockering registrerad i något prov. Ekipagegrupperna A och B är

alltså ömsesidigtuteslutande.

Retardationsnivåerna B och C kan sägas flankera det gränsvärde då

medelekipaget (bland dem som blockerat vid något men inte alla prov)
blockerar för första gången. Till (den lägsta) nivån C kan man bromsa
detta medelekipage 'utan blockering och vid nivå B har blockering
inträffat.

De ekipage, som inte har blockerat vid något provtryck får sina
mätvärden omräknade till 6 bar genom linjär polering, och dessa
(teoretiska) fullbromsningar bildar medelvärdet på nivå A. Innan ett
ekipage uppnår 6 bar och nivå A i praktiken, kan dock blockering mycket
väl inträffa, om det största pålagda provtrycket varit mindre än 6 bar.
Ett sådant ekipage skulle då egentligen ha ingått i underlaget till B
och C i stället för till A. Om högsta provtrycket hade varit större än
det överenskomna 4.5 bar, så torde alltså färre ekipage ha hamnat i
grupp A, samtidigt som nivåerna B och C torde blivit högre. Detta gäller
alla oblockerade ekipage i Sverige och Norge, men kanske speciellt i
Finland, där två tredjedelar av de oblockerade ekipagen inte ens
uppnådde 4.5 bar. 6

Som nämndes ovan så blockerade 15 ekipage (11 Lätta och 4 Medium) i
Sverige vid båda mätningarna. Om dessa hade provats med blockeringsfritt
tryck, (och förutsatt att retardationen då blivit mindre än figurens
medelväEden på nivå C), så skulle de ha sänkt nivå C (under 3.5 resp
3.3 mMs ). Nu kan de alltså inte beaktas vid beräkningen av nivå C men
de ingår, givetvis bland ekipagen för nivå B, där de verkar minskande.
Medelvärdet av den lägsta retardationen som uppmättes pådessa
dubbelblockerandezekipage var nämligen mindre än viktklafsens, såväl för
de fyra (3.7 m/s ) i Medium som för de elva (423 m/s ) ekipagen i den
Lätta klassen (medelfel 0.58 respektive 0.38 m/s ). Inga andra ekipage
har blockerat vid samtliga prov.

Alla nivåerna är alltså beroende av provförfarandet, och jämförelser
måste göras med försiktighet.

Eftersom flertalet av de oblockerade danska ekipagen provats nära 6 bar
torde de danska värdena i figur 3.6 ganska väl återspegla hur
begränsningarna i retardationsförmåga fördelas mellan otillräcklig
bromseffekt (A: rastrerade staplar till vänster) och blockeringar
(B & C: snedstreckade staplar). Figuren visar t ex att megelekipaget som
blockerade i Danmark gjorde det mellan 3.5 och 4.2 m/s i viktklass n
Medium. Bägge dessavärden ingår i konfidensintervallet (3.4 - 4.8 m/s )
för de2 oblockerade ekipagens retardation vid 6 bar (medelvärde
4.1 m/s ), se den vänstra stapeln i klassen D Medium. I den Tunga
viktklassen överlappar konfidensintervallen varandra på likartat sätt.

(Här bör man dock reservera sig för att konfidensintervallen har
beräknats enligt den symmetriska t-fördelningen, trots att man kan
befara en viss snedfördelning pga närheten till maximum.)

För viktklasserna Medium och Tung kan detta tolkas så att den maximala
retardationen inte påverkas signifikant av hjulblockeringar (på de
väglag och friktionsnivåer som rådde vid mätningarna i Danmark). Detta
tycks dock mera vara en följd av otillräcklig avbromsning, än av
effektiv bromskraftfördelning, eftersom tydligare skillnader mellan de
oblockerade och blockerande ekipagen uppträder i den Lätta viktklassen.
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Resultaten tyder också på att det danska medelekipagets
retardationsförmåga knappast kan uppnå gränsvärdet (4.4 m/s eller
mera), om inte avbromsningen (får) ökas. Figur 3.6 visar att samma
problem tycks råda i Norge, där de 67 Tunga ekipagen hade signifikant
mindre medelretardation än de motsvarande 28 oblockerade ekipagen i
Sverige. Såväl de norska som de danska medelvärdena är klart mindre än
de svenska för oblockerade ekipage i klasserna Medium och Tung. Men
eftersom körproven i Danmark utförts med högre tryck, bör denna typ av
jämförelse endast göras mellan Norge och Sverige. (I Finland är MLB så
vanligt att poleringen till 6 bar, som gjorts för de oblockerade
ekipagen, minskar jämförbarheten med övriga länder.)

Dessa skillnader mellan länderna kan till en del ha uppkommit genom
några olikheter i bromsbestämmelser och inspektionsrutiner. Till
skillnad från i Norge och Danmark så har bestämmelserna i Sverige länge
haft sådana undantag från maximigränsen för avbromsning, så att ALB är
ovanligt (samtidigt som MLB är förbjudet).

Enligt uppgift från lastbils- och brolskonstruktörer år de övre (korridor-lgrânserna för tillåten .
avbroasning i fordonsbeståalelserna av avgörande betydelse för att broasarna är
underdilensionerade. Han har hittills inte kunnat genya bro-sar den överkapacitet son erfordras
för att norlalt underhållna fordon säkert ska klara den undre gränsen efter en tids användning.
ALB och andra reglerdon utan återföring från de broasade hjulen kan ju inte koapensera för
slitage, glasning och andra förändringar i broassystenet. Snarare finns det tecken på att
mångfalden av olika ventiler aedverkar till sånre broasningsprestanda. Dessbâttre ger de senaste
årens etablering av ABS-reglerade tryckluftsbrolsar helt nya aöjligheter att sanera ventilfloran
och kanske göra ALB-ventilerna- överflödiga. Därför kol-er en del av rapportens utryaae att ägnas
åt GLE-värderande analyser. 4 . .

3.6 Inverkan av agg.

Indikationerna ovan på att ALB påtagligt försämrar retardationsförmågan
i oblockerade ekipage har undersökts närmare. För att minimera
avvikelserna från primärdata genom tryck- och viktspoleringar, så har
totalviktsretardationen beräknats vid 3 bar enbart för den Tunga
viktklassen, som ju redan vid mätningarna var nära totalvikt.
Retardationen vid 3 bar har tagits direkt från primärdata, om någon
ekipagebromsning har gjorts vid detta tryck. Annars har retardationen
polerats linjärt från största och minsta provtrycket (utom för Danmark
där interpoleringen gjorts från de tryck som ligger närmast på var sida
om 3 bar).

För att vara på den säkra sidan har den uppmätta retardationen vid
bruttovikt räknats om till totalvikt optimistiskt för ALB-ekipagen och
pessimistiskt för de oreglerade ekipagen enligt följande:
å) den uppmätta retardationen har multiplicerats med viktkvoten

(bruttovikt dividerad med totalvikt) för oreglerade ekipage och
för ALB-ekipage med viktkvot större än 1.0, men behållits
oförändrad för övriga ALB-ekipage (detta motsvarar ideal ALBP
funktion utan hänsyn till de uppmätta ALB-inställningarna)3

b) ett ekipage har placerats i ALBegruppen även om bara en enda axel
varit ALB-reglerad.

Dessa antaganden är dock överdrivet ALB-gynnande i Finland, där många
ekipage har ALB på bilen men inte på trailern. Det är också

anmärkningsvärt att 20 av 37 Tunga ekipage hade ALB (enligt tabell 3.2),
medan tabell 2.8 visar att mindre än en fjärdedel av axlarna i Finland
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var ALB-reglerade. i Sverige var bara fyra av de Tunga ekipagen försedda

med ALB.

För övrigt är det av intresse att jämföra den långsiktiga inverkan av
nationellt varierande bestämmelser och inspektionsrutiner. Resultaten i
tabell 3.2 har därför delats upp på de olika länderna.

Tabell 3.2 Retardation vid 3 bar omräknad till totalvikt för ekipage
med och utan ALB i den Tunga viktklassen uppdelat på länder.
Omräkningen överdriver retardationen mera för ALB-ekipagen i

 

 

     

 

 

Sverige och Finland, se texten. Medelvärdets
konfidensgränser anges därför bara för de mest renodlade
grupperna.

Retardation (mwszl
Medel- Medel- 95% Konfidensgräns

NATION ALB Antal värde fel Undre övre

Danmark Ja 62 2.034 0.068 1.897 2.171
Finland Ja 20 1.528 0.077
Norge Ja 66 1.698 0.074 1.549 1.847

Sverige Ja 4 2.360 0.193
Summa Ja 152 ;.830 0.047

Danmark Nej 0 - -
Finland Nej 17 1.396 0.072 1.243 1.549
Norge Nej 1 1.872 -
Sverige Nej 28 2.396 0.082 2.228 2.564
Summa Nej 46 2.015 0.091

 

Medelvärdena skiljer sig signifikant åt vid alla parvisa jämförelser
mellan de fyra mest renodlade grupperna, enligt konfidensgränserna i
tabell 3.2. I ordning från minsta till största retardation kommer
Finland utan ALB, Norge med ALB, Danmark med ALB, Sverige utan ALB. Även
om Finland inte kan betraktas som en 'ALB-fattig' nation och även om de
17 låga finska värdena drar ned medelvärdet för gruppen utan ALB, så
visar en enkelsidig t-test på nivån 5% att ALB-gruppens retardation

(1.830 m/s ) är signifikant mindre än den oreglerade gruppens
(2.015 m/S2).

Den omvända rangordningen i Finland med större retardation för ALB-
ekipagen är inte mer uttalad än att den mycket väl kan vara slumpmässig.
Den bygger dessutom på beräkningsmässiga överskattningar av ALB-
ekipagens retardation, som blir särskilt påtagliga i Finland, med tanke
på antalet axlar utan ALB-strypning. Enligt regressionsanalyser för
avsnitt 5.2 förefaller det dessutom som om sambandet mellan ALB-faktorer
och bromskrafter skulle vara mycket svagt i Finland.

Trots antaganden om ideal funktion och ALB-gynnande approximationer, så
framstår alltså ALB som klart ofördelaktig för retardationsförmågan vid
3 bar och med det väggrepp (friktionstal) som rådde under mätningarna.
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Det är naturligt att. ALB och MLB minskar retardationen vid gott
väggrepp. Ovanstående kvantifiering ger underlag för attta ställning
till om försämringens storlek är acceptabel. Emellertid måste denna
vägas mot (de avsedda) förbättringarna genom minskad benägenhet att
blockera. I det följande återupptas därför jämförelserna från
avsnitt 3.5.

I Sverige blockerade 27 av de 31 ekipagen i Lätta viktklassen, 23 av de
38 i Medium och 4 av de 32 i Tunga klassen. Detta är anmärkningSvärt
många i jämförelse med Norge, som valde provtryck efter ,liknande
kriterier, och ändå inte registrerade någon blockering. Se figur 3.1.
Men enligt figur 3.6 år de norska retardationsnivåerna inte signifikant
högre än för de blockerande ekipagen i Sverige. Därför kan

blockeringsfriheten även i Norge (liksom i Danmark enligt avsnitt 3.5)
lika gärna vara en följd av otillräcklig avbromsning, som av effektiv
bromskraftfördelning. Det är alltså osäkert i vilken utsträckning som
ALB förbättrar bromsningseffektiviteten (och retardationsförmågan på
vinterväglag).

På de väglag som rådde vid proven var retardationen vid blockering
(jämför B i figur 3.6) - efter sammanslagning av alla tre viktklasserna
- signifikant stprre för de 54 svenska ekipagen (medelvärde 4.61,
medelfel 0.15 m/s ) än för de 31 danska (medelvärde 4.24, medelfel
0.14m/s ). Visserligen kan friktionstalet ha varit lägre vid de danska
proven än vid de svenska. Men å andra sidan torde flera ekipage ha
blockerat i Sverige, om man provat med trka upp till 6 bar som i
Danmark,2vilket, troligen hade ökat det svenska retardationsvärdet över
4.61 m/s .

Friktionstalet i de svenska mätningarna har uppskattats till cirka 0.7
(sid 27 i Karlsson och Stra dberg, 1987). Detta borde ha medgivit
retardationer på firka 7 m/s . Ändå har många svenska ekipage blockerat
redan vid\ 4.5 m/s . Så låg bromsningseffektivitet innebär stora risker,
speciellt på halt väglag ochbehöver inte accepteras när praktiskt
fungerande bromsreglersystem finns på marknaden.

Medan MLB inte ens teoretiskt har någon inverkan vid de låga tryck som
kan orsaka blockering på vintervåglag, så tycks deras förekomst i
Finland inte heller på sommarväglag påverka retardationsförmågan i
gynnsam riktning. Trots att någon reduktion för MLB inte har gjorts vid
extrapolationen till 6 bar för de oblockerade ekipagen (A i figur 3.6),
så är deras retardation inte signifikant större än i något annat land.
Då bortses från den Lätta viktklassen, som fått ett orimligt högt värde
- troligen på grund av att provtrycken var alltför små för extrapolation
till 6 bar.

De teoretiska fördelarna med ALB (och med maximigränser för
avbromsningen i bestämmelserna) har inte kunnat bekräftas i denna
utvärdering av mätresultaten. Snarare finns tecken som tyder på att de
hämmar den förbättring av säkerheten, som blivit möjlig genom den
senaste tidens utveckling av låsningsfria bromsar. Det finns därför
starka skäl att pröva om ALB (och dessa krav) helt eller delvis kan
ersättas av överdimensionerade bromsar med ABS (och mer
prestandaorienterade krav).
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Figur 3.7
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Registrerade bromsprov på väg _med enbart trailerns
bromsar ansatta. Fördelning pá nation, ekipagets
viktklass och väglag.
a) Antal registrerade körprov. Totalt 719 registreringar
med tydliga metodskillnader mellan länderna.
b) Antal av dessa körprov då man har noterat att ett
eller flera hjul blockerade. Observera att flertalet
trailers provats vid högre tryck i Danmark.
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3.7 Provningsmetod och hjulblockeringar vid trailerbromsning.

Vid körprovet med enbart trailerns bromsar ansatta, skulle mätlagen
eftersträva samma tryck som det maximalt möjliga vid proven med hela
ekipaget bromsat. Detta skulle öka noggrannheten vid beräkningen av
bromsbalansen mellan bil och trailer. Emellertid förekom
hjulblockeringar här i nästan lika stor utsträckning som vid
ekipagebromsningarna, se figur 3.7. Blockeringsbenägenheten vid dessa
prov är dock inte helt relevant, eftersom dragkrafterna från bilen ger
ett moment omkring trailerns tyngdpunkt.

On trailerns tyngdpunkt ligger över kopplingen, så .otverkar kopplingskraften trailerns egen
lastñverflyttning framåt. I så fall krävs ett högre lanövertryck för att blockera trailerns
bakhjul vid separatbronsning ned trailern än vid normal bro-aning led hela ekipaget. Saltidigt
blir dock retardationen mindre, så att nátnoggrannheten försâlras.

När ett hjul har blockerats så ökar inte dess bromskraft mot vägen, även
om manövertrycket höjs (såvida inte normalkraften - belastningen också
ökar). Därför kan (de i Sverige vanliga) blockeringarna på trailern
medföra att trailerns bromskraft underskattas relativt bilens. Detta
gäller speciellt när bara ett bromsprov har registrerats med bara
trailerns bromsar ansatta.

 

Bromskraften från trailern har beräknats genom att multiplicera hela
ekipagets bruttovikt med den uppmätta retardationen vid
trailerbromsning, dvs då enbart trailerns bromsar varit ansatta.
Avbromsningen erhålls sedan genom att diyidera med trailerns tyngd
(eller vikt om man vill använda enheten m/s ).

Ekipagets sammanlagda bromskrafter erhålls på samma sätt efter
tryckpolering av ekipagebromsningarnas retardationer till
trailerbromsningens tryck. Därifrån subtraheras trailerns bromskraft för
att ge kraften från bilen. Efter division med bilens tyngd erhålls
avbromsningen (i g-enheter) även för bilen.

VTI Notat TF 60-07



39

 

 

   

 

m
m
r
-
>
w
a

   

8- M

7- a .7
:t

6- -5

Ä #

A5' '5
I

ER 4- -4

?
53 '3
2

-2

* a

-1

01 .o
I I I I I I I I I I I I I I I I

O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8: -8

7- * * b ?7

6- -6
g*

*

A *
54 * =§ * .5

är *t *

4. A * -4
i: *AA

m * * I: *

é 3* * * A* 15 * .3A 13

2 5 49 * :fh**å 15

U D 0
2- Qø q* CJdJD DA -2a

0
A A

0
1"' D '1

AA 5 D _ U
U 0

O -0
I I I I ' I ' I ' I ' I ' l ' I ' I ' I ' l ' I ' I I

O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

BIL m/sZ

DDDG'IIQI AAAMadun ***Sm:l

VTbamuy11dndomrñkáLn§=zsuwaa

Figur 3.8 Trailerns avbrømsning (i m/SQ) plottad mot bilens.

Beräknat frán körproven och för trycket vid den första
trailerbromsningen. Symbolerna avser viktklassen för hela
ekipaget.

a) 78 danska ekipage.
b) 92 finska ekipage.
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Figur 3.9 Trailerns avbromsning (i m/SQ) plottad mot bilens.

Beräknat frán> körproven och för trycket vid den första

trailerbromsningen. Symbolerna avser viktklassen för hela

ekipaget. > 1

a) 84 norska ekipage.
b) 98 svenska ekipage.
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Vid de första kvantitativa jämförelserna mellan länderna upptäcktes att
bromsbalansen mellan bil och trailer tycktes variera med trycket. Därför
studerades detta särskilt med hjälp av danska data, som ju innehåller
flera trailerbromsningar per ekipage. Se tabell 3.3.

 

Tabell 3.3 RTB: Trailerns avbromsning (ñktiv retardation vid bruttovikt om trailern kunnat
framföras och bromsas utan tillkopplad bil) dividerad med avbromsningen för
bilen i samma ekipage. Baserat på mätningar med danska ekipage vid några olika
tank.

Ekipagetyp: Dragbil+Semitrailer Lastbil+Kärra Lastbil+Släpvagn

Ikaümn

bromsn nr: 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Antal prov 40 40 37 30 16 16 16 16 22 21 22 21

luck (bar)

medelvärde 1.46 3.01 4.82 6.61 1.49 3.06 4.81 6.52 1.82 3.14 4.64 6.53
medelfel 0.02 0.05 0.08 0.11 0.02 0.03 0.03 0.10 0.25 0.12 0.19 0.11

RTB

. medelvärde 3.25 1.34 0.85 0.64 2.74 1.40 1.11 0.87 2.16 1.14 1.23 0.73
medelfel 0.73 0.15 0.06 0.62 0.13 0.13 0.10 0.42 0.10 0.30 0.050.07

 

Trailerns tilltagande överbromsning med minskande tryck kan bero på bl a
att bilens knickventiler då ger ännu mindre tryck till framaxeln. Detta
kan ge oönskade effekter på bromsbalansen mellan bil och trailer enligt
nedan. -

Den enda nationsavgränsade skillnaden mellan ekipagetyper, sam var så
tydlig att konfidensintervallen (i tabell 3.4) inte överlappade, var
mellan de två svenska. Den relativt stora andelen ALB bland dessa
Semitrailers (se tabell 2.8) kan ha bidragit till att de var mera
underbromsade än slåpvagnarna. Vid de stora retardationer som det här
var fråga om, så ärdet kanske lämpligt att dragbilen bromsar mera,
eftersom den dynamiska framflyttningen av belastningen då är påtaglig i
ett semitrailerekipage. Men med tanke på derasspeciella risk för snabba
vikningar vid överbromsning av dragbilens bakhjul, är det viktigt att
semitrailern tar en större andel av bromsarbetet vid lägre tryck. Annars
kan dragbilens bakhjul lätt blockera på vinterväglag, innan den
tillgängliga friktionen utnyttjats till fullo.

Däremot torde det inte vara lämpligt att även släpvagnarna och kärrorna
är överbromsade vid låga tryck. Detta innebär ju att risken är stor för
att trailern sladdar ut eller viker sig på vinterväglag. Eftersom data
talar för att de samtidigt är underbromsade vid högre tryck, så ärdet
naturligt att acceptabel retardation är svår att uppnå på sommarvåglag.
Denna dubbla obalans har dock kunnat påvisas enbart i Danmark, genom att
man där provatvid flera olika trycknivåer.
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Tabell 3.4 RTB: Trailerns avbromsning (fiktiv . retardation vid
bruttovikt om trailern kunnat framföras och bromsas utan
tillkopplad bil) dividerad med avbromsningen för bilen i
samma ekipage. Baserat på mätdata från och trycket vid
första (ofta den enda) trailerbromsningen i Finland, Norge
och Sverige samt från den andra i Danmark. Medelvärden över
angivet antal ekipage.

 

Bilens RTB = Traileravbromsning/Bilavbromsning

 

 

NATION Tryck retafd. Medelvärde och konfidensgränser
Ekipagetyp (bar) (mVs )Antal Nedre Medelv övre

DANMARK
LB+Kärra 3.1 2.0 16 1.12 1.40 1.68
LB+Släpvagn 3.1 2.2 22 0.92 1.14 1.36
DB+Semitr. 3.0 2.4 40 1.03 1.34 1.65
D Totalt 3.1 2.3 78 1.12 1.30 1.48
FINLAND
LB+Släpvagn 3.2 67 0.84 1.01 1.18
DB+semitr. 3.0 25 0.86 1.09 1.32

F Totalt 3.2 92 0:89 7 1.03 1.16
NORGE
LB+Släpvagn 3.6 60 0.54 0.77 1.01
DB+semitr. 3.7 20 0.42 0.81 1.20
N Totalt 3.6 84 0.60 0.80 0.99
SVERIGE

LB+Släpvagn 5.1 74 0.76 0.87 0.98
DB+semitr. 5.3 22 0.46 0.61 0.76
5 Totalt 5.2 98 0.71 0.80 0.89
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4. UTVÄRDERING AV RULLBROMSPROV.

4:1 Mätnin ar rullbroms rovare P .

Med bilinspektionernas ordinarie rullbromsprovare (REP) mättes
bromskrafterna på varje hjul vid några olika tryck. Se bilagorna. I
Sverige var det inte praktiskt möjligt att utnyttja de rullbromsprovare,
som annars finns väl spridda över landet vid AB Svensk Bilprovnings
stationer. Enligt uppgift är flertalet av dessa inte dimensionerade för
lastade ekipage. REP-data finns alltså för Danmark, Finland och Norge
men inte för Sverige.

Figur 4.1-4.3 ger några exempel på mätresultat. De uppmätta
bromskrafterna på bilens respektive trailerns främsta axel har där
dividerats med tyngdkraften från samma axel. Detta s k
friktionsutnyttjande kan inte överstiga friktionstalet mellan däck och
underlag.

4.2

 

Sambandet mellan RBPhdata och den verkliga bromsförmágan vid körning på
väg harutvärderats enligt följande.

De REP-mätta bromskrafterna polerades till ett förutbestämt tryck (t ex
3.0 bar) och adderades från samtliga (ej upplyfta) hjul i ekipaget.
Kraftsumman dividerades med ekipagets bruttovikt, så att kvoten gav en
prediktion av ekipagets retardation vid det aktuella trycket. Denna REP-
baserade retardation har jämförts med den uppmätta retardationen vid
körproven polerad till samma tryck. Poleringen har gjorts utifrån
största och minsta tryck vid körprov (för Danmark har endast de tre
första ekipagebromsningarna beaktats, där största och minsta tryck
oftast flankerar 3 bar).

Sambanden visas grafiskt i figur 4.4-4.6, som också innehåller
regressionslinjer med konfidensintervall. Korrelationskoefficienten och
sambandsgraden (=kvadratsummevinst, RrSQUARE) mellan rullprov och
körprov återfinns i tabell 4.1. Det svaga sambandet i Nörge tycks vara
speciellt uttalat för släpvagnsekipage. Det är emellertid inte uteslutet
att det låga procentuella sambandet till stor del kan förklaras av att
Nörges viktkvoter och retardationer har betydligt mindre variationsvidd
än övriga länders. Se standardavvikelserna i tabell 2.1-2.7 samt
figur 3.4 och figur 3.5.

Regressionslinjen och dess konfidensintervall ger visserligen en god
bild av sambandet för en större grupp av fordon. Men den statistiska
osäkerheten blir betydligt större när man försöker prediktera
bromsförmägan på väg med enstaka rullbromsprov för ett enskilt ekipage
(som vid inspektionsarbetet). För att kvantifiera denna osäkerhet - och
för att få fram en lämplig 'omräkningsfaktor' - har kvoten bildats
mellan körprovens och rullbromsprovens retardationer (B resp BVR i
tabell 4.1), som beräknats enligt ovan för ett ekipage i sänder.
Prediktionsintervallen i tabell 4.1 visar inom vilka gränser den
verkliga retardationen för ett ekipage kan förväntas (med 95%
sannolikhet), mm det RBPbbaserade värdet har beräknats till 1.0.

De oaåkerhets- och salbandseett, sol redovisas av Karlaen (1983) efter ett stort antal tätningar
(både i rullbroee- och körprov) på varje ekipage, kan vara relevanta (t ex för konstruktörer), då



44

man ska prova ut bromsarna på ett enskilt ekipage eller på ett fabrikat. Utprovningen (t ex av
lämpliga ALS-inställningar) kan genomföras på verkstad med rullbromsprovare, om man Först har
fastställt sambandet mellan rullbromsprov och körprov för detta ekipage. Situationen torde dock
vara helt annorlunda for bilinspektionerna, som normalt inte kan mäta så många gånger på varje
ekipage, och som framför allt utnyttjar rullbromsproven för att slippa göra körprov. Han måste då,
liksom i NDRDBRDHS' mätningar; acceptera att sambandet blir betydligt svagare.

Danska data pekar på att omräkningsfaktorn vid 3 bar bör vara cirka 0.8
och att den verkliga retardationen på väg skulle bli mellan 0.53 och
1.09 gånger den REP-baserade för 95% av de provade ekipagen. Finlands
omräkningsfaktor blev något mindre (0.7), men prediktionsintervallet har
ungefär samma storlek (502-982). Norges data däremot ger betydligt
större osäkerhet (22%-1072J, även om omräkningsfaktorn (0.6) blev av
samma storleksordning som i Danmark och Finland. Med reservation för att
fördelningarna kan vara anormala, så visar tabellen att skillnaderna
ändå är signifikanta mellan ländernas 'omräkningsfaktorer' (dvs kvoten
BVRk/BVRr) för alla ekipagetyper tillsammans.

Inga entydiga skillnader i omräkningsfaktorn har upptäckts mellan
ekipagetyperna i respektive land, men den är minst i den Tunga
viktklassen för alla tre länderna. I Finland, som har antalet ekipage
jämnast fördelat mellan viktklasserna, är skillnaden signifikant mellan
Lätt och Tung klass.

Rullbromsproven tycks alltså överskatta bromskrafterna mera för tyngre
ekipage. Detta är kanske naturligt med tanke på att deras större massa
ytterligare accentuerar den stora skillnaden i energiomsättning mellan
RBP och körning med landsvägsfart. Men det ger också en antydan om att

» rullbromsprovens resultat med en bruttovikt inte utan vidare kan
generaliseras till andra viktklasser.

Bromseffekten och den totala energiomsättningen per körprov ökar också
med ökad fart. Hillblom (1987) har visat att detta (ökad fart) minskar
retardationen, speciellt vid högre tryck. Man bör alltså räknamed att
rullbromsprovens överskattning av den verkliga retardationen blir mer
uttalad för högre farter.
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Friktionsutnyttjande som funktion av manövertrycketvid rullbromsprov av den
främsta axeln på:
a) 98 bilar; och
b) 90 trailers.
Danska ekipage i olika viktklasser.

över 807.
Figur 4.1
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Tryck bar

* * * Under 507.A A A 80-507.

främsta axeln på:

Finska ekipage i olika viktklasser.

a) 102 bilar; och
b) 97 trailers.

Friktionsutnyttjandc som funktion av manövertrycket vid rullbromsprov av den

Bruttovikt crcmöver 807.

Figur 4.2
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Tryck bar

Bruttovikt UGDÖver 807. AMBO-507. ***Under 507.

Figur 4.3 Friktionsutnyttjande som funktion av manövertrycket vid rullbromsprov av den
främsta axeln på:
a) 97 bilar; och
b) 84 trailers.
Norska ekipage i olika viktklasser.
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Figur 4.4
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RULLB. PROV m/sZ

D D Utmuat A A A Meduu * * * Smal

Retardation för 100 danska ekipage inter- eller extrapolerad till 3 bar. Beräknat
värde från rullbromsprov plottat mot uppmätt värde vid körprov. Regressionslinje
(lutning 0.79) med 95% konfidensintervall.

     

Figur 4.5
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(lutning 0.81) med 95% konñdensintervall.
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Figur 46 Retardation för 87 norska ekipage inter- eller extrapolerad till 3 bar. Beräknat
värde från rullbromsprov plottat mot uppmätt värde vid körprov. Regressionslinje
(lutmng 0.26) med 95% konñdensintervall.
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Tabell 4.1 Samband mellan körprovens (k) och rullbromsprovens (r) bruttovikts-
retardation (BVR), framräknad för 3 bar och hela ekipaget.

            

BVRk/BVRI. Prediktions-

NATION Antal Korr Sambands- Medel- Medel- gränser (95%)

Ekipagetyp/Viktklass ekipage koeff grad värde fel nedre övre

DANMARK

Semitrailer 54 0.901 81% 0.812 0.020

Släpvagn 29 0.808 65% 0.822 0.020

Kärra 17 0.842 71% 0.763 0.020

Alla typer 100 0.880 0.810 0.014 0.530 1.090

Tung 64 0.793 0.020

Medium 24 0.837 0.020

Lätt 12 0.818 0.040

FINLAND

Semitrailer 27 0.892 80% 0.744 0.020

Släpvagn 72 0.934 87% 0.736 0.015

Kärra - - - - -

Alla typer 99 0.920 0.738 0.012 ' 0.500 0.980

Tung 37 0.662 0.016

Medium 23 ' 0.763 0.020

Lätt 39 0.797 0.020

NORGE

Semitrailer 24 0.629 40% 0.623 0.040

Släpvagn 56 0.358 13% 0.656 0.030

Kärra 7 0.576 33% 0.626 0.070

Alla typer 87 0.484 0.644 0.020 0.220 1.070

Tung 60 , 0.624 0.030
Medium 25 0.691 0.040

Lätt 2 0.651 0.060

  

VTI Notat TF 60-07



51

5. UTVÄRDERING AV BROMSJUSTERING: ALB-INSTÄLLNINGAR OCH SLAGLÄNGDER

5.1 Samband mellan 'axeltryck' och ALB-inställning.

De lastkännande ventilerna (ALB) minskar lufttrycket till
bromscylindrarna vid avlastning under totalvikt. Detta syftar till att
hindra för tidig blockering på de axlar som har mindre relativ
belastning än de övriga i ekipaget. Den relativa belastningen
kvantifieras med axelns viktkvot (bruttovikt dividerad med totalvikt,
eller med andra benämningar: axeltryck vid bruttovikt dividerad med
axeltryck vid totalvikt). Situationen kompliceras dock av att
belastningen varierar dynamiskt vid inbromsning - mera med ökande
retardation, med större tyngdpunktshöjd och med kortare axelavstånd.

I anslutning till körproven och vägningarna noterade mätlagen hur ALB-
ventilerna var inställda. I protokollen har inställningen kvantifierats
med den så kallade ALB-faktorn, som ska motsvara kvoten mellan reducerat
och oreducerat tryck, dvs den ska normalt inte kunna bli större än ett

(1.0). Om ALB-donet (ventilen och dess mekaniska anslutningar till
axeln) är korrekt monterat och justerat, så bör ALB-faktorn vara 1.0 vid
totalvikt och vid överlast. Under totalvikt så ska ALB-faktorn idealt
vara lika med viktkvoten. I figur 5.1 illustreras detta samband i
mätdata grafiskt för två olika fordonsändar (jämför tabell 2.1-2.8).

Eftersom ett ALB-don ofta styr trycket till flera axlar i samma
fordonsände, så uppkommer ett statistiskt beroende. Detta försvårar
jämförelser, eftersom normala metoder för skattning av statistiska
parametrar oftast förutsätter oberoende slumpmässigt urval. För att
minska sådana beroenden i data beräknades ALB-faktorn (k J och
viktkvoten (k ) för alla axlar tillsammans i varje fordonsände. 8% flera
ALB-don fanns i en fordonsände, summerades deras individuella ALB-
faktorer till den gemensamma faktorn för änden i proportion till

tyngdkraften från änden vid totalvikt (Qt) för de axlar som påverkades
av respektive ALB:

k (5.1)ammo: ° $i [kALB,AXELi QT,AXELi] / $i [meai]
där $i [...] avser summering över alla axlar (index 1) inom
fordonsänden.

Om viktkvoten divideras med ALB-faktorn erhålls ett mått på

fordonsändens ALB-betingade 'bromsanspråk' (= k./k ). Om k =1.0, dvs
om ALB-ventilerna inte alls reducerar trycket Qilehjulens romsar, så
är ju anspråket på den mekaniska delen av bromsarna proportionellt mot
bruttovikten, och därigenom också mot viktkvoten (k ). Då ALB-faktorn
och det utstyrda trycket minskar, ökar anspråken på br msarna. (l ligor 5.1
motsvaras en axels bro-:anspråk av tangenten för vinkeln Iallan y-axeln och en linje från origo
till axeln: datasylbol. Uid kvotbildningen sattes ALS-faktorn i nâanaren, för att inte kvoten
skulle bli alltför snedfñrdelad. De observerade värdena för QLS-faktorn är ju i många fall exakt
lika med 1.0, nedan viktskvotens fördelning torde vara ler likt den normala.)

Statistiken över de ALB-betingade bromsanspräken i tabell 5.1 pekar inte
på några större skillnader mellan fordonsändarna. Det låga
bromsanspräket för semitrailers (0.91) skulle kunna tyda på att
semitrailers har sina ALB ställda för högre viktkvot (dvs
tryckreduktionen i ALB är mindre) än övriga fordonsändar. Emellertid kan
detta också vara en följd av att många ALB-don står i läge för fullast
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(se figur 5.1), samtidigt som semitrailers har ett relativt litet
medelvärde pá viktkvoten i denna studies urval av fordon, se tabell 2.6.

Bromsansprákens smá avvikelser i medelvärdet frán 1.0 i tabell 5.1 kan
ge intrycket, att ALB-inställningarna är i stort sett korrekta för
medelekipaget. De stora standardavvikelserna, visar dock att ALB-
regleringen är långt från den ideala på många axlar. Se också figur 5.1.
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Flgur 5.1 ALB-faktor (ALB_FAK) plottad mot Viktkvot (bruttovikt dividerad med totalvikt)
för axlarna i två olika fordonsändar:
a) 125 axlar bak på drang;
b) 210 axlar på semitrailer.
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Tabell 5.1 ALB-betingade 'bromsanspråk (viktkvot dividerad med ALB-faktor, se texten)

för fordonsändar med ALB-reglering.

 

Bromsanspräk=Viktkvot/ALBfaktor

     

NATION Antal Medel- Standard- Medel- Min Max

Fordonsände ändar värde avvikelse fel värde värde

DANMARK

Bil fram 1 0.57 - - 0.57 0.57

LB bak 46 1.09 0.27 0.04 0.39 1.89

DB bak 53 1.12 0.72 0.10 0.42 5.74

Semitrailer 53 0.90 0.32 0.04 0.39 1.93

Kärra 16 0.99 0.22 0.06 0.51 1.37

Släpvagn fram 26 1.24 0.58 0.11 0.53 3.55

Släpvagn bak 26 1.13 0.45 0.09 0.32 2.29

FINLAND

Bil fram 37 1.03 0.24 0.04 0.63 1.64

LB bak 28 0.95 0.27 0.05 0.32 1.50

DB bak 13 0.94 0.90 0.25 0.34 3.80

Semitrailer 2 _ 1.01 0.04 0.02 0.98 1.04

Kärra - - - - - -

Släpvagn fram 8 0.77 0.38 0.14 0.27 1.26

Släpvagn bak 8 0.67 0.32 0.11 0.26 1.04

NORGE

Bil fram - - - - - -

LB bak 68 1.08 0.35 0.04 0.72 3.33

DB bak 22 0.99 0.40 0.08 0.63 2.52

Semitrailer 19 0.97 0.19 0.04 0.62 1.34

Kärra 5 1.20 0.67 . 0.30 0.71 2.35

Släpvagn fram 58 1.04 0.36 0.05 0.39 2.42

Släpvagn bak 57 0.97 0.31 0.04 0.46 1.80

VERIGE

Bil fram 1 0.93 - - 0.93 0.93

LB bak 2 0.85 0.11 0.08 0.77 0.93

DB bak 2 0.91 0.08 0.06 0.85 0.96

Semitrailer 9 0.80 0.39 0.13 0.32 1.38

Kärra - - - - - -

Släpvagn fram 5 0.87 0.33 0.15 0.47 1.20

Släpvagn bak 5 0.74 0.30 0.14 0.41 1.12

SAMTLIGA

Bil fram 39 1.01 0.24 0.04 0.57 1.64

LB bak 144 1.05 0.31 0.03 0.32 3.33

DB bak 90 1006 0.67 0.07 0.34 5.74

Semitrailer 83 0.91 0.30 0.03 0.32 1.93

Kärra 21 1.04 0.36 \ 0.08 0.51 2.35

Släpvagn fram 97 1.06 0.45 0.04 0.27 3.55

Släpvagn bak 96 0.98 0.37 0.04 0.26 2.29
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5.2 årgmskraftgng samband med Anginställning gch slaglängd.

Bromskraften mellan hjul och vägbana eller rullbromsprovare (REP) beror
av ett antal geometriska konstruktionsparametrar, som t ex hjulradie,
trumdiameter och hävarmslängd. Dessa parametrar har mätts upp och
registrerats för att en dimensionsbaserad bromskraft skulle kunna
datorberäknas enligt den modell som utformades med hjälp av
projektgruppen, se bilaga H.

I den utvärdering av data från Sverige, som gjordes av Karlsson och
Strandberg (1987), framgick dock att retardationen vid körprov
predikterades ungefär lika bra av en enkel totalviktsbaserad modell som
av den nämnda dimensionsbaserademodellen.

Vi antar därför att bromsens mekaniska delar (från hävarmen till
däckperiferin) och tryckluftcylinderns diameter normalt ger en
bromskraft som är direkt proportionell mot den största tillåtna
belastningen på hjulet, dvs den 'vikt' som uppbärs av hjulet vid
totalvikt (mT m »QT HJ /g). Proportionalitetskonstanten (k) motsvarar'
avbromsningen Vig' tötåüvikt, som vid 3.0 bar bör vara ungefär 0.25 g
(något olika för olika fordonstyper) för att överensstämma med
fordonsbestämmelserna, se t ex Nördström (1983).

Om bromsen inte är korrekt justerad och anpassad till beläggslitaget, så
kan tryckstángens slaglängd bli så stor att bromskraften reduceras, pga
att membranet i tryckluftcylindern närmar sig ändläget. Denna reduktion
anges med slaglängdsfaktorn (ka), som har beräknats för varje hjul
enligt modellen i bilaga G och utifrån den uppmätta slaglängden (5).

Med dessa storheter och med ALB-faktorn (k ) enligt avsnitt 5.1 kan nu
den RBPbuppmätta bromskraften för ett hjul predikteras:

Fpred ' kl) k?LB ka m1'

Genom att jämföra den predikterade bromskraften enligt (5.2) med den
kraft som mättes upp i rullbromsprovare (F , så kan vi få en
uppfattning om hur relevanta de uppmätta B-inställningarna och
slaglängderna är för den verkliga bromskraften. En sådan jämförelse har
gjorts med hjälp av multipel regression, se t ex Draper & Smith (1981).

Innan dess förkortades med och regressionskoefficienterna (6-)
infördes som exponenter i ekv.( .2), varefter vi genom logaritmerin
erhöll regressionsmodellen på normalform:

(5.2)

g_ . 31. 32. ,m, ko km_B ka mr (5.3a)

log (Fm, / mT) == B" + 131 log kf,LB + 132 log ka (5.31:)

där konstanten log k: 'har ersatts med B , som därför genom regressionen
kan ásättas ett värde baserat på data, och inte bara på vårt antagande
om att avbromsningen (k ) bör vara cirka 0.25 g vid 3.0 bar.
Analysprogrammet anpassade regressionskoefficienterna 5. till data (F ,
nu, kas, k ) och till likheten (5.3b) för ett tryck (går polerades tl 1
3.0 bar) och en grupp av hjul åt gången.

För att regressionsanalys skulle kunna tillämpas på detta sätt, så måste
mätdata vara oberoende. Enligt avsnitt 5.1 var det därför nödvändigt att
- före logaritmeringen och insättningen i (5.3) - slå samman ALB- och
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slaglängdsdata (k och k ) för enskilda hjul till en hel fordonsände.
3 . .

M och ka enligt ekv.(5.4).Detta gjordes likäåånt för både k

km ° $i Ikmuu ' 91mm] / $i [QLHJULi] (54)
där Si i...] avser summeringöver fordonsändens alla hjul (index i).

Regressionsanalysen genomfördes först för den fordonsände, som hade
flest ALB-reglerade axlar enligt tabell 2.8, dvs Lastbil bak.-Resultaten
_har visat sig mycket känsliga för variationsvidden i data. Det svaga
sambandet mellan regressionsmodell och REP-data för Finland
(kvadratsummevinst29k, se. R-SQUARE=0.0888 i tabell 5.2) behöver inte
bero på något annat än att ALB-faktorn råkade variera mindre i det
finska urvalet (standardavvikelse 0.08) än i det danska (0.18) och det
norska (0.18).

En misstanke om att Finlands ALB-inställningar skulle vara sämre än i
Danmark och Norge bekräftades inte av korrelationskoefficienterna för
sambandet mellan ALB-faktor och viktskvot på lastbilsbakänden: 0.41 i
Finland; 0.42 i Nörge och 0.66 i Danmark.

Resultaten i tabell 5.2 måste tolkas med stor försiktighet ävenpga att
de observerade värdena för både ALB- och slaglängdeaktor är extremt
snedfördelade med många värden exakt lika med 1.0. Med dessa

reservationer och om man slår samman alla länder (sist i tabell 5.2),
förefaller det ändå som om ALB-faktorn bidrar till en bättre prediktion
av avbromsningen enligt ekv.(5,3). Det framgår av att vår vanliga
signifikansnivå (5%) är mycket större än risknivån (för VARIABLE ALB) i
tabell 5.2 (PROB=0.0001). I tabellen är dessutom ALB-faktorns
regressionskoefficient (Bl) nära värdet ett (ALB-1.04), vilket den bör
vara enligt ekv.(5.2) och (5.3).

Även det så kallade interceptet har fått ett värde (0.444) som anknyter
nära till de fordonstekniska förutsättningarna. Interceptet motsvaras i
ekv.(5.3b) av regressionskoefficienten 30, som ju enligt (5.3a) är -
logaritmen av avbromsningen ku (angivet i SI-enheter dvs m/s).
Regressionsanalysens värde på avbromsningen vid3 bar blev alltså 10
upphöjt i 0.444: '

DuMM m/ 2 2
k = 10 s = 2.78 m/s
0

Detta tyder på att bromskrafterna motsvarar totalvikterna med en
proportionalitetskonstant, som är av samma storleksordning som i
fordonsbestämmelserna. Emellertid måste man beakta att det här är fråga
om rullbromsprov, och att avbromsningen torde bli påtagligt mindre vid
körning med landsvägsfart enligt avsnitt 4.2.

- 0.28 9

Med dessa data kunde analysen emellertid inte påvisa att
slaglängdsfaktorn gav något signifikant bidrag till modellen. (PROB=0.09
för SL i tabell 5.2, vilket är större än vår vanliga risknivå, 5%). Även
om en likadan analys av bilframändar i Finland pekade på signifikans för
slaglängdsfaktorn, så gav övriga resultat anledning till ett närmare
studium av slaglängdens inverkan på bromskraften. Se nästa avsnitt.
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Tabell 5.2 Resultat av regressionsanalys enligt ekv. (5.2) - (5.4) för Lastbilars bakändar med

ALB-reglering i Danmark, Finland och Norge.

DANMARK r
DEP VARIABLE: Y

ANALYSIS OF VARIANCE

SUM OF MEAN
SOURCE DF SQUARES SQUARE F VALUE PROB>F

.MODEL 2 0.73088100 0.36544050 28.078 0.0001
ERROR 39 0.50758487 0.013015
C TOTAL 41 1.23846587

ROOT MSE 0.1140833 R-SQUARE 0.5902
DEP MEAN 0.3402772 ADJ R-SQ 0.5691
C.V. 33.52657

PARAMETER ESTIMATES

PARAMETER STANDARD T FOR HO:
VARIABLE DF ESTIMATE ERROR PARAMETER=0 PROB > öTö

INTERCEP l 0.42895698 0.02231276 19.225 0.0001
ALB 1 1.28478643 0.17205695 7.467 0.0001
SL 1 0.56428668 0.38011708 1.485 0.1457

FINLAND
DEP VARIABLE: Y
ANALYSIS OF VARIANCE

SUM OF MEAN
SOURCE DF SQUARES SQUARE F VALUE PROB>F

MODEL 2 0.02324556 0.01162278 1.218 * 0.3128
ERROR 25 0.23855324 0.00954213
C TOTAL 27 0.26179880

ROOT MSE 0.09768382 R-SQUARE 0.0888
DEP MEAN 0.3315586 ADJ R-SQ 0.0159
C.V. 29.46201

PARAMETER ESTIMATES

PARAMETER STANDARD T FOR HO:
VARIABLE DF ESTIMATE ERROR PARAMETER-O PROB > ÖTÖ

INTERCEP 1 0.31725223 0.03948776 « 8.034 0.0001
ALB 1 0.14855179 0.43070097 0.345 0.7330
SL 1 -l.70994 1.11759366 -1.530 0.1386

N RGE
DEP VARIABLE: Y
ANALYSIS OF VARIANCE

SUM OF MEAN
SOURCE DF SQUARES SQUARE F VALUE PROB>F

MODEL 2 0.32640402 0.16320201 10.014 0.0003
ERROR 45 ' 0.73340202 0.01629782
C TOTAL 47 1.05980604

ROOT MSE 0.1276629 R-SQUARE 0.3080
DEP MEAN 0.427438 ADJ R-SQ 0.2772
C.V. 29.867

PARAMETER ESTIMATES '

PARAMETER STANDARD T FOR H0:
VARIABLE DF ESTIMATE ERROR PARAMETER-O PROB > öTö

INTERCEP. 1 0.48098052 0.02237932 21.492 0.0001
ALB l 0.84684378 0.19452323 4.353 0.0001
SL 1 0.52569085 0.36260326 1.450 0.1541

W
DEP VARIABLE: Y
ANALYSIS OF VARIANCE

SUM OF MEAN
SOURCE DF SQUARES SQUARE F VALUE PROB>F

MODEL 2 1.02488202 0.51244101 33.286 0.0001
ERROR 115 1.77044437 0.01539517 .
C TOTAL 117 2.79532639

ROOT MSE 0.1240773 R-SQUARE 0.3666
DEP MEAN 0.3736636 ADJ R-SQ 0.3556
C.V. 33.2056

PARAMETER ESTIMATES

PARAMETER STANDARD T FOR H0:
VARIABLE DF ESTIMATE ERROR PARAMETER-O PROB > öTö

INTERCEP l 0.44406850 0.01485705 29.889 0.0001
ALB 1 1.04346686 0.12866717 8.110 0.0001
SL 1 0.45133111 0.26311184 1.715 0.0890
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5.3 Bromskraft som funktion av slaglängden.

Slaglängdsfaktorns dåliga validitet enligt regressionsanalysen ovan,
gjorde att beräkningsmodellen i_ bilaga G ifrågasattes. För att försöka

formulera en bättre modell, betraktades k 1 ekv.(5.2) som en obekant

(ålaglånggszlfggkglgn, f . Dess algebraiskå uttryck erhölls genom att
sätta in den uppmätta rullbromsprovarkraften (Emy) i vänsterledet av

(5.2), varefter k5 (8f5) löstes enligt (5.5)

fS-FRBP/(kn'kM'mT) (5.5)

Genom att sätta in de uppmätta värdena i högerledet av (5.5) beräknades
slaglängdsfunktionens värde (den effektiva slaglängdsfaktorn) för varje
hjul. Kraften F polerades till 3.0 bar och avbromsningskonstanten k
sattes därför ti 1 0.25 g. Oreglerade hjul ásattes ALB-faktorn 1.0, oc

för hjul med MLB som klippte under 3.0 bar tilldelades k ett Värde som
ger samma reduktion som en ALB-ventil vid 3.0 bar. M elvärdet av f

bildades sedan för några olika klasser av relativa slaglängder (cs), dvå
uppmätt slaglängd dividerad med maximalt tillåten:

cs - s / sim (5.6)

Detta visade myckettydliga och signifikanta bromskraftreduktioner (som
väntat) då c 3/4, men ocksâ (oväntat) då c < 1/3. Se tabell 5.3 och
figur 5.2. Att bromskraften reduceras vid kortåsslaglängder skulle kunna
förklaras av att många av dessa bromsar har varit otillräckligt smorda
eller har kärvat på annat sätt. OavSett skälet, ger dessa resultat
änledning till ökad uppmärksamhet mot bromsar som konstateras ha
särskilt kort slaglängd vid inspektion.
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Figur 5.2 Medelväran av slaglängdsfunktionen, fs enligt (5.5), för olika relativa
slaglängder, cS enligt (5.6) med klassmitten angiven under resp stapel. Varje
stapel representerar medelvärdet från mätningar på minst 50 hjul. Samtliga hjul
med tillräckliga data i Danmaxjk, Finland och Norge .

Tabell 5.3 Medelvärden av slaglängdsfunktionen, F3 = fS enligt (5.5), för olika intervall av
den relatlva slaglangden, 81 = cS enligt (5.6). Samtliga hjul med tillräckliga data i
Danmark, Finland och Norge.

rinlad, logga och Dm

Slaglångd

1<s1 1 s.1. 3/4 3/4 s.1>2/3 2/3 51 1/2 1/2>sl 1/3 1/3>s.1.>o

F3 ?3 F3 ?3 F3 F3

STDE- STDE- STDE- STDE- STDE- STD!-
N MEAN RR N MEAN RR N HSAN RR N MEAN RR N MEAN RR N HSAN RR

Viktsklm .

Grant 65 0.747 0.060 297 1.074 0.027 240 1.211 0.030 522 1.153 0.020 374 1.071 0.024 91 0.905 0.036

Mod. 24 0.796 0.106 147 0:933 0.037 95 1.093 0.041 195 1.074 0.031 168 0.976 0.028 39 0.767 0.058

Small 15 0.540 0.060 114 0.917 0.040 77 1.102 0.055 160 0.928 0.027 116 0.886 0.036 14 0.902 0.118

ALL 104 0.728 0.046 558 1.005 0.020 412 1.163 0.023 877 1.094 0.015 658 1.014 0.017 144 0.868 0.030

Ekipaqo

Full! 59 0.717 0.063 306 1.001 0.026 254 1.158 0.030 513 1.089 0.020 409 1.023 0.022 77 0.833 0.046

Kart! 8 0.968 0.175 47 1.210 0.068 31 1.312 0.051 62 1.306 0.044 48 1.203 0.058 8 1.014 0.069

Semi! 37 0.695 0.071 205 0.963 0.032 127 1.137 0.040 302 1.059 0.026 201 0.951 0.028 59 0.893 0.040

ALL 104 0.728 0.046 558 1.005 0.020 412 1.163 0.023 877 1.094 0.015 658 1.014 0.017 144 0.868 0.030
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6. SLUTORD

Av olika skäl har samrád om VTIs utvärderingar inte hunnit tas i önskad
utsträckning med NBK och de närmast medverkande bilinspektörerna. (Se
bl a avsnitt 1.5.) Vi vill därför framhålla att vissa slutsatser kan
behöva revideras sedan NBK, kontaktmännen, erfarna bilinspektörer och
andra specialister fått tillfälle att ge sina synpunkter på detta notat.
Om det går att finansiera, avser vi att fortsätta analyserna utöver vad
som varit möjligt inom' NBKeprojektets ramar. Det är också var
förhoppning att i andra former kunna fortsätta det för oss givande
samarbetet med alla som bidragit till NORDBROMS.
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