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l BAKGRUND

Transportfackens Yrkes- och Arbetmiljönämnd (TYA) påbörjade under

1982 i samarbete med 50 utveckling av studieplatser att användas vid

undervisning inom 2-årig fordonsteknisk linje, gren transportteknik samt

vid utbildning av yrkesförare i gymnasieskolan och inom AMU.

som ett led i utvecklingsarbetet påbörjade TYA under 1984 ett projekt

som avser att förse branschens olika utbildningsformer med läromedel.

I projektets inventerings- och planeringsskede framkom problem med att

belysa och praktiskt ge instruktioner om säkring av last av typ parti-

och styckegods.

Vid tolkning av REGLER OM FORDON, avsnitt 12-02 samt SÄKRING

AV LAST, båda utfärdade av TSV, är det ytterst oklart huruvida vissa

delar kan tillämpas. Reglerna handlar i alltför stor utsträckning om s k

spännband vilka i detalj har reglerats i sin utformning medan anvis-

ningar rörande annan säkringsutrustning som tågvirke, kätting, infäst-

ningar 1 fordon, täckningsutrustning i stor utsträckning försummats. De

kompletterande anvisningar. om förstängning och surrning som utgivits

stämmer dåligt med tillämpad praxis inom godshanteringen.

2 MÅL

Praktisk undersökning och videodokumentering av metoder och praktiska

tillämpningar vid säkring av blandad last enligt nu gällande regler.

Belysning av bl a följande frågeställningar.

- Vad har presenning surrad med tågvirke för godssäkrande håll-

fasthet?

- Vilka surrningsmetoder ger bästa säkringseffekt och minst risk för

godsskador?

VTI



3.1

Är dagens infästningar i påbyggnader praktiskt användbara och an-

passade till draghållfasthetskraven för olika surrningsutrustningar?

Vilka surrningsutrustningar och metoder ger bästa effekt i relation

till hållfasthet och kostnad?

Vilka krav, metoder m m bör gälla för gods som lastas på kapell-

fordon med hänsyn till volymvikt, dimensioner m m?

FÖRSÖKSUTRUSTNING OCH FÖRSÖKSMETODER

Försöksutrustning

Försöken utfördes med två lösa växelflak med en meter höga sido-

lämmar, lika hög bakläm samt en 1,25 m hög framstam. Det ena

växelflaket var dessutom försett med kapell.

Vid försöken användes följande lastenheter i olika kombinationer:

VTI

Pappkartonger, fyllda med fuktigt sågspån, med dimensionerna 0,4 x

0,4 x 0,25 m. Vikt per kartong ca 10 kg

Icke formstyva pallgodsenheter med 18 pappkartonger som ovan i tre

lager sammanhållna med krympplast. Vikt per pallgodsenhet ca 200

kg. Höjd ca 0,9 m

Formstyva bandade pallgodsenheter ca 1,1 m höga med vikten 200

kg och lasten omsluten av 4 pallkragar samt en lastpall såväl nertill

som upptill

Formstyva bandade pallgodsenheter ca 1,3 m höga med vikten ca

500 kg och lasten omsluten av 5 pallkragar samt en lastpall såväl

nertill som upptill

En knippe bandade stålrör ca 6 m långt och 0,25 m i fyrkant med

vikten ca 400 kg



- En traktor med vikten ca 2 500 kg

Som förstängningsmaterial utöver andra lastenheter användes lastflaks-'

lämmar och kapellställning. Lastpallar av europatyp 1,2 x 0,8 x 0,15 m.

Som mellanlägg vid stapling av icke formstyva pallgodsenheteer använ-

des plyfaskivor.

Som surrningsmaterial användes:

12 mm blått syntetfiberrep

- 50 mm brett syntetfiberband med fästkrokar och spännanordning

med en brotthållfasthet av ca40 kN (4 000 kp)

- lastnät av 25 mm syntetfiberband (Figur 3.1)

- presenningar

För kraftmätning i surrningsmaterial användes:

en mekanisk kranvåg av fabrikat PIAB med mätområde 0-3 000 kg

- fyra elektroniska kraftmätdon (med trådtöjningsgivare) av typ Bofors

KRG-ll- med nominellt mätområde +/- 20 kN (2 000 kp)

- en elektrisk vinkelgivare för mätning av lutningsvinkeln

- en mekanisk vinkelgivare för dokumentering med videofilm

VTI



För registrering och lagring av mätdata användes (Figur 3.2):

- en portabel persondator av fabrikat Panasonic

- en skrivare av typ HP Thinkjet

- för omedelbar visuell presentation av krafterna och lutningsvinkeln

fanns en uppsättning analoga visarinstrument

- för mätning av längdmått användes måttband

- 2 st videokameror användes för videoupptagning av försöken

- för lyftuppgifter användes en mobilkran

3.2 Försöksmetoder

Växelflaken lutades med last och lastsäkring framåt, bakåt och åt sidan

med hjälp av enmobilkran (Figur 3.3, 3.4, 3.5 och 3.6).

Lutningen gjordes för att man skulle kunna konstatera om de generella

krav på lastsäkring uppfylldes som TSV anger i "REGLER OM FORDON"

(avsnitt 12-02): i

"Last på fordon skall under transport vara så säkrad, att varken lasten i

dess helhet eller del därav kan lämna eller tränga ut ur det för lasten

avsedda utrymmet till följd av masskrafter som orsakas av accelera-

tioner enligt nedan:"

  

Kraftverkande i riktning Accelerationsvärde

Framåt längs fordonet i_ 10 m/52
Bakåt längs fordonet 5 m/s2
Tvärs fordonet 5 m/s2

 

VTI



Lutningen gör att tyngdaccelerationen utnyttjas men eftersom även

friktionen mellan last och underlag spelar in måste denna först bestäm-

mas innan erforderlig lutningsvinkel kan beräknas eller avläsas i det

diagram som ingår i TSVs anvisningar. Ju mindre friktionen är desto

större lutning krävs. TSVs anvisningar rörande lutningsvinkel gäller

provning av säkerhet mot glidning.

REGLER OM FORDON ger ingen formel för erforderlig lutningsvinkel

för provning av lastsäkringen mot vältning utom i det fall där lasten

står fritt. En formel för denna lutningsvinkel har därför härletts 1

Bilaga 1. Erforderlig lutningsvinkel ökar med tilltagande tyngdpunkts-

höjd resp minskande längd på lastens bottenyta. För i denna under-

sökning aktuella lastfall krävs som mest ca 28° i sidledoch bakåt samt

ca 58° framåt. Vid försöken antogs friktionskoefficienten vara minst

0,3. Detta innebar vid lutning framåt minst 60° och åt sidan och bakåt

minst 27°.

De erforderliga vinklarna för provning av glidningssäkerhet och vält-

ningssäkerhet var således i det närmaste lika. Vid provningarna använ-

des för enkelhetens skull vinklarna 60° och 30°.

Bofors kraftgivare användes för att mäta krafterna i band och tågvirke

vid lastsäkringsproven.

Utöver dessa lastsäkringsprov utfördes bestämningar av friktionen mel-

lan lastpallar och olika typer av lastgolvsytor genom lutningsprov. Frik-

tionskoefficienten är lika med tangens för lutningsvinkel när lasten

börjar glida.

Vidare utfördes prov avseende draghållfastheten hos kapellsurrnings-

krokar i lastflak med hjälp av 14 mm syntetfiberrep, en mekanisk

kranvåg och fabrikat PIAB med mätområde O - 3 ton och en mobilkran.

Bestämning av elasticiteten hos ett syntetfiberband bestämdes genom

sucessiv sträckning av bandet, som spänts horisontellt mellan ett last-

flak och mobilkranen, och samtidig mätning av spännkraften med den

mekaniska PIAB-kranvågen.

VTI
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Figur 3.1 Lastsäkringsnät av 25 mm syntetfiberband

 

Figur 3.2 Utrustning för elektronisk kraft- och vinkelmätning med
persondator och skrivare för databehandling och registrering
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Figur 3.3

Figur 3.4
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Lutningsprov för provning av lastsäkring framåt
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Figur 3.5
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Lutningsprov för provning av lastsäkring bakåt

 

Figur 3.6
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Lutningsprov för provning av lastsäkring i sidled



4 FÖRSÖKSPROGRAM

Försök utfördes med sex (6) olika lastfall som lastsäkrades på olika

sätt. Sammanlagt 25 lastsäkringSprovugenom lutning av lastflaket ut-

fördes enligt följande schema:

Tabell 4.1 Försöksprogram

  

PROV LAST- SÄK- SURRNINGS- LUTNINGSPROV LUTNINGS-
NR FALL RINGS- MATERIEL VINKEL

FALL BAND REP .
mm mm mm framåt bakåt sidled grader

1 1 1.1 - - 12 x - - 60

2 2 2.1 - - 12 x - - 45
3 2 2.1 - - 12 x - - 60
4 2 2.1 - - 12 - x - 25
5 2 2.1 - - 12 - x - 30
6 2 2.1 - - 12 - - x 30
7 2 2.2 50 - - - - x 33
8 2 2.2 50 - - - x - 28
9 2 2.2 50 - - - x - 31

10 2 2.2 50 - - x - - 65
11 2 2.3 50 - - x - - 40
12 2 2.4 - 25 - x - - 65
13 2 2.4 - 25 - x - - 52
14 2 2.5 - - - x - - 25

15 3.1 50 - 12 x - - 65
16 3 3.1 50 - 12 - x - 32
17 3 3.1 50 - 12 - - x 31

18 4 4.1 - - 12 - - x 31
19 4 4.1 - - 12 - x - 30
20 4 4.1 - - 12 x - - 65

21 5 5.1 50 - - . x - - 20
22 5 5.2 - w - x - - 11
23 5 5.3 - - - x - - 21
24 5 5.4 50 - - x - - 47

25 6 6.1 - - ,- - - x 30

 

VTI



10

5 ' LASTFALL 1

5.1 Lastbeskrivning

Fyra enheter med ej formstabilt pallgods med en vikt av ca 200 kg per

enhet och varje enhet bestod av 18 pappkartonger i tre lager säkrade

vid lastpallen med krympplast och innehållande fuktigt sågspån. Enhe-

terna var placerade med långsidan tvärs flaket, två bredvid varandra

med de övriga två ovanpå. Högst upp hade två tompallar lagts för att

fördela lastsäkringskrafterna. Framför dessa fyra pallar hade tre tomma

lastpallar på högkant (höjd 1,2 m) tvärs flaket placerats som för'-

stängning. Det 3,2 m långa utrymmet mellan dessa lastpallar och fla-

kets framstam var utfyllt med samma typ av_ pallgods som de fyra

förstnämnda men endast i ett lager.

5.2 Lastsäkring med 12 mm syntetfiberrep (Figur 5.1)

Utöver lastsäkring i form av förstängning med lastpallar och sido-

lämmar användes 12 mm syntetfiberrep förankrade i surrningskrokar för

presenning. Två krokar på varje sida utnyttjades. Från vardera av de

bakre krokarna drogs ett rep till en tryckutjämnande plåtvinkel vid det

övre pallgodsets mitt och därifrån över 'till ovansidan av den översta

lastpallen på motsatta sidan och vidare ned till den främre kroken på

denna sida. Mellan de båda främre krokarna drogs ytterligare ett rep

över de övre lastpallarna.

5.2.1 Prov nr 1

Lastsäkringen provades i detta fall endast genom lutning av_ flaket

framåt.

Resultat:

Lutningsvinkeln 60° klarades utan anmärkning ur säkerhetssynpunkt.

Krafterna i repen från de bakre linorna uppmättes till ca 0,5 kN.

V'I'I
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Beräkning av dessa krafter ,gav ca 0,4 kN under förutsättning av

tippning utan glidning för de övre pallgodsenheterna kring deras undre

framkanter och antagande av formstabil förstängning av deundre pall-

godsenheterna samt att samtliga linkrafter var lika stora och lindrag-

ningen symmetrisk. I verkligheten var de bakre fästpunkterna 0,5 resp

1,2 m bakom lastenheterna. I det symmetriska beräkningsfallet gav

0,5 m kraften 0,44 kN och 1,2 m 0,38 kN. När det tvärgâende tredje

repets inverkan eliminerades i beräkningen steg kraften i fallet med

l,2 m till 0,7 kN. Bidraget från detta rep är således relativt stort.

Kommentar:

Eftersom vare sig gods eller förstängning var helt formstabil kan diffe-

rensen mellan teori och mätresultat helt förklaras av detta förhållande.

Uppträdande linkrafter var som väntat försumbara i jämförelse med

brotthållfastheten hos linor och krokar.

Det övre godset deformerades påtagligt trots plåtskydden. Ännu effek-

tivare skydd är önskvärda t ex i form av tompall på högkant.

            

N__

   

.1,2 m 0,8.m Lt:

ca 3,2 m

Figur 5.1 Lastfall l. Lastsäkring med syntetfiberrep (Prov nr 1)
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6 LASTFALL 2

6.1 Lastbeskrivning

Formstabilt pallgods på fyra pallar. Varje pallgodsenhet hade en höjd av

ca 1 m och en vikt av ca 500 kg. Pallgodsenheterna var placerade på

samma sätt som i LASTFÅLL l. Utrymmet framför dessa var dock i

detta fall utfyllt av formstabilt material i form av lastpallar.

6.2 Lastsäkring med 12 mm syntetfiberrep

Vid prov nr 2 - 6 användes liksom vid prov nr 1, syntetfiberrep med en

diameter på 12 mm.

6.2.1 Prov nr 2 (Figur 6.1)

Surrningen som bestod av två rep, var avsedd för säkring av lasten mot

vältning framåt. Vardera repet var på ena sidan fäst i en surrningskrok

0,8 m bakom pallen och draget över de övre lastenheterna och via deras

framsida ned till en surrningskrok på andra flaksidan i höjd med lastens

bakre kant. Flaket lutades framåt 45° varvid krafterna i repen mättes.

Resultat:

Krafterna uppmättes till 1,9 kN.

Teoretiskt skulle krafterna vid perfekt förstängning ha varit ca 0,5 kN.

Utan förstängning beräknades krafterna till 2,7 kN. De uppmätta

värdena visar att förstängningen inte varit stum utan tillåtit en viss

rörelse där även den undre pallasten tippat framåt.

VTI
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Af_

\

\

Aha

71

ca 3 . 2 m

Figur 6.1 Lastfall 2. Lastsäkring med syntetfiberrep (Prov nr 2)

6.2.2 Prov nr 3 (Figur 6.2)

I detta fall hade utöver den surrning som användes i prov nr 2 ett

tredje rep lagts tvärs över pallasternas bakre del (ca 0,2 m från bakre

kanten). Denna gång lutades flaket framåt 60°.

Resultat:

Krafterna i de bakåtgående repen uppmättes till 1,9 resp 1,7 kN. I det

nytillkomna repet var kraften 1,2 kN. Teoretiskt skulle krafterna-varit

något under 1 kN med helt stum förstängning av den undre lastenheten.

Lastsäkringen uppfyllde i detta fall TSVs krav.

6.2.3 Prov nr 4 (Figur 6.2)

Med samma surrning som i prov nr 3 lutades lasten bakåt.

VTI



Resultat:

Lasten välte redan vid lutningsvinkeln 25° vilket inte var helt oväntat

eftersom surrningsgeometrin var mycket oförmånlig för upptagande av

bakåtriktade krafter. Resultatet är något sämre än gällande krav.

  

Framstam

    

0,8 m

     

 

  

,
_
_
.
.

 

0.6 m' _ - - ;j

0,8"m ca 3,2 m

Figur 6.2 Lastfall 2. Lastsäkring med syntetfiberrep (Prov nr 3 och 4)

6.2.4 Prov nr 5 (Figur 6.3)

I detta fall gjordes surrningen som vid prov nr 2 fast både framåtriktad

och bakåtriktad. Samtliga bakåtriktade rep fästes dock i lastens bakre

kant. Flaket lutades bakåt.

Resultat2_

Lutningen 30°, dvs något över TSVs krav, klarades utan glidning eller

vältning.

Krafterna i repen uppmättes till ca 1.1 kN vilket även erhölls teore-

tiskt.

VTI
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6.2.5 Prov nr 6 (Figur 6.3)

Vid detta prov användes samma surrning som i prov 5. Flaket lutades

denna gång i sidled.

Resultat:

Lutningen 30° dvs även här hâgot mera än TSVs krav, klarades utan

problem. Uppmätta krafter i de framåtriktade repen var ca 0,1 kN.

  

\-L
i 3 V

W Franstam/

N? ' " \ ^"

  

  _
.
-

-
_

_
_
-
u
u

-
u

  

  

      

\

   

ca 3,2 m

Figur 6.3 Lastfall 2. Lastsäkring med syntetfiberrep (Prov nr 5 och 6)
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6.3 Förankring med 50 mm syntetfiberband med spännare

6.3.1 Prov nr 7 (Figur 6.4)

Lastsäkringen utfördes i detta fall med spännband rakt över lasten med

fästkrokar ca 0,2 m från lastpallarnas bakre kant. Bandet förspändes till

2,1 kN. Flaket lutades i sidled till 33°, dvs något över gällande krav.

Resultat:

Lutningen klarades utan problem. Krafterna i banden uppmättes till

3.0 kN. Denna' kraftökning p g a lutningen erhölls även teoretiskt under

antagande att tyngdpunkten förskjutits 0,07 m i lutningsriktningen.

6.3.2 Prov nr 8- (Figur 6.4)

Med samma surrning och förspänning som i föregående fall lutades

flaket bakåt. Provet avbröts vid 28° lutning p g a att fångbanden som

skulle hindra fullständig vältning av lasten i detta skede bedömdes bli

otillräckliga och därför måste kompletteras.

Resultat:

Bandkraften uppmättes i detta läge till 2,7 kN dvs en kraftökning av

0,8 kN vilket motsvarar en töjning av ca 0,026 m av det 5,4 m långa

bandet. Detta motsvarar en rörelse bakåt av ca 0,1 m hos lastens

översta del.

6.3.3 ' Prov nr 9 (Figur 6.4)

Förutsättningarna var desamma som vid prov nr 8 så när som på att ett

extra fångband monterats och att förspänningen minskats till 1,8 kN.

Flaket lutades bakåt tills vältning inträffade.

VTI
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Resultat:

Lasten välte vid 31°. Kraften i bandet uppmättes till 3,3 kN vid denna

vinkel. Med stumt band skulle kraftökningen teoretiskt varit 9 kN vid

31°. P g a bandets elasticitet hinner kraften inte bli större än 3,3 kN

innan lasten välter.

6.3.4 Prov nr 10 (Figur 6.4)

Med samma surrning som i föregående fall lutades flaket framåt. För-

spänningen i bandet var 1,6 kN.

Resultat:

En lutningsvinkel på 65° klarades utan problem. Kraften i bandet ökade

med 2,6 kN till 4,2 kN. Teoretiskt beräknades kraftökningen till 2,5 kN.
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Figur 6.4 Lastfall 2. Lastsäkring med 50 mm syntetfiberband med
spännare (Prov nr 7 - 10)
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6.3.5 Prov nr il (Figur 6.5)

I detta fall drogs bandet på liknande sätt som i förra fallet men med

den skillnaden att i stället för över pallasternas bakre del placerades

bandet över mitten på pallasterna. Ingen registrering av krafter gjordes.

Flaket lutades framåt.

Resultat; I

Lasten välte vid 40° lutning vilket inte uppfyller TSVs lastsäkringskrav.
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Figur 6.5 Lastfall 2. Lastsäkring med 50 mm syntetfiberband med
spännare (Prov nr 11)
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6.4 Lastsäkring med nåt av 25 mm syntetfiberband

6.4.1 Prov nr 12 (Figur 6.6)

Flaket lutades framåt utan kraftmätning.

Resultat:

Lasten kunde lutas framåt 65° utan att något band brast. Påtaglig

förskjutning (ca 0,2 m) och tippning av flaket framåt (ca 10°) erhölls

dock.

Denna typ av lastsäkring är således godtagbar med hänsyn till TSVs

grundkrav men något tveksam ur godsskadesynpunkt. Med större för-

spänning borde resultatet blivit bättre.

6.4.2 Prov nr 13 (Figur 6.7)

I detta fall tilläts fästbanden på varje sida att korsa varandra. Flaket

lutades framåt och ingen kraftregistrering gjordes.

Resultat:

Lutningen avbröts vid ca 52° efter det att lasten vält framåt ca 50.

Inga band hade dock brustit och lasten hade sannolikt inte rört sig

vidare framåt om vinkeln ökats ytterligare. Någon glidning i längsled

inträffade inte i detta fall. Med bättre sträckning av de band som

utgick från lastens övre del hade lastsäkringen blivit påtagligt bättre

och troligen klarat 60° lutning.

VTI
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Figur 6.6 Lastfall 2. Lastsäkring med nåt av 25 mm syntetfiberband
(Prov 12)
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Figur 6.7 Lastfall 2. Lastsäkring med nåt av 25 mm syntetfiberband
(Prov 13) '
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6.5 Lastsäkring enbart genom förstängning av de nedre lasten-

heterna

6.5.1 Prov nr 14 (Figur 6.8)

I detta fall där lasten inte var surrad lutades flaket endast framåt.

Resultat:

Lutningen framåt fick avbrytas vid 25° p g a att de övre lastenheterna

välte. Provet illustrerar effekten av surrningarna i prov nr 12 och 13.
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7 LASTFALL 3

7.1 Lastbeskrivning (Figur 7.1)

Pallgods samt lösa kartonger med en sammanlagd vikt av 2 200 kg på

flakets främre del. Bakom denna last en obromsad traktor med växeln i

neutralläge och Vikten 2 500 kg samt 400 kg stålrör.

 

Figur 7.1 LASTFALL 3. Löskartonger, pallgods, traktor, stålrör. Last-
säkring med presenning, syntetfiberrep och syntetfiberband

VTI
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7.2 Lastsäkring med 12 mm syntetfiberrep och 50 mm brett

syntetfiberband

Pallgodset och de lösa kartongerna lastsäkrades med 12 mm syntetfiber-

rep. För att sprida kraftupptagningen på godset uppställdes två last-

pallar på högkant bakom pallgodset och hela lasten ovanför sidoläm-

mama täcktes av en presenning. Sammanlagt fem rep drogs över lasten

och fastgjordes i surrningskrokar i kanten på flaket. Därutöver drogs

lasten över med ett 50 mm syntetfiberband som fästes i två av de

lastöglor som fanns infällda i flaket.

Stålrören som var buntade med stålband låg längs höger sidas sido-

lämmar med stöd mot framstammen. Utöver sidolämmarna säkrades

rören i sidled med två 50 mm breda syntetfiberband som dock endast

förhindrade rörelse utåt och uppåt. Rörelse inåt förhindrades genom

förstängning framtill av pallgodset och baktill av traktorhjulen.

Traktorn som var uppställd med fronten framåt på lastflaket last-

säkrades baktill mot rörelse framåt, uppåt och åt sidorna av två kors-

lagda 50 mm breda syntetfiberband fastgjorda dels i traktorns bakaxel,

dels i lastöglor i flakets sidor bakom traktorn. Framtill säkrades trak-

torn mot rörelse bakåt, uppåt och åt sidorna av två 50 mm breda

korslagda syntetfiberband fästa dels i framaxeln och dels i lastöglor i

flakbotten i'flakets båda sidor framför traktorn.

7.2.1 Prov nr 15

Vid detta prov lutades lastflaket 65° framåt och krafterna uppmättes i

de i traktorns bakaxel infästa banden.

VTI
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Resultat:

All last hölls på plats av lastsäkringen som således var godtagbar.

Krafterna i banden som höll traktorn uppmättes till 10,8 kN i vardera

bandet. Enligt berökningar baserade på den uppgivna traktorvikten 2 500

kg skulle kraften i vardera bandet ha varit 18 kN om endast banden

hindrat rullningen. De uppmätta krafterna motsvarar en traktorvikt på

1 500 kg.

7.2.2 Prov nr 16

I detta fall lutades flaket bakåt 32°. Liksom vid föregående prov

mättes krafterna i de bakåtriktade banden.

Resultat:

Hela lasten hölls på plats varför lastsäkringen bakåt var godkänd. De

uppmätta bandkrafterna avtog från ett förspänningsvärde på ca 2 kN

till noll redan vid ca 25° lutning beroende på att traktorns främre surr-

ningsband förlängdes i samband med att de upptog allt större kraft när

lutningen bakåt ökade.

7.2.3 Prov nr 17

Vid detta prov lutades flaket 31° i sidled åt det håll där stålrören låg.

Liksom vid föregående prov mättes bandkrafterna vid traktorns bakaxel.

Resultat:

Hela lasten hölls på plats. Lastsäkringen i sidled uppfyllde således TSVs

krav. Kraften i det bakre band som var fäst i flakets övre 'sida vid

lutningen ökade från en förspänning av ca 3,5 kN till ett värde av ca

7,6 kN vid lutningsvinkeln 31°. Kraften i det band som var fäst vid

flakets nedre sida avtog från förspänningen ca 1,5 kN till noll vid

provets slutläge p g a töjningen i det .övre bandet.

VTI
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8 LASTFALL 4

8.1 Lastbeskrivning (Figur 8.1)

Pallgods med lösa kartonger och lasthöjd l m och vikt 2 200 kg framtill

på flaket, formstabilt pallgods i mitten med en sammanlagd höjd på 2

m och vikten i 300 kg samt pallgods med höjden l m och vikten 2 l+00

kg baktill på flaket. Pallarna med kartonger utgjorde förstängning för

de undre formstabila pallenheterna. Lastpallar på högkant användes för

fördelning av förstängningskraften över kartongerna.

 

Figur 8.l LASTFALL 4. Pallgods innan lastsäkring

8.2 Lastsäkring (Figur 8.2)

Lastsäkringen bestod utöver redan nämnda förstängningar och flakets

tramstam, bakstam och sidolämmar av en presenning över lasten samt

ca 16 överfallssurrningar delvis i kryss med 12 mm syntetfiberrep fästa

i surrningskrokar.
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F' ur L..^iS.TFALL 14.; Pallgods lastsäkratg med presenning och

12 mm syntetfiberrep

8.2.1 Prov nr 18 (Figur 3.6)

Provet avsåg lastsäkring i sidled. Flaket lutades därvid 31° åt vänster.

Någon mätning av repkrafter utfördes inte.

Resultat:

Lasten hölls på plats vilket innebar att TSVS kraxr var uppfyllda.

VTI
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8.2.2 Prov nr 19 (Figur 3.5)

Provet avsåg lastsäkring bakåt. Flaket lutades 30° bakåt. Mätning av

repkrafter utfördes inte.

Resultat:

Lasten hölls på plats. TSVs lastsäkringskrav var således uppfyllda.

8.2.3 Prov nr 20 (Figur 3.4)

Provet avsåg lastsäkring framåt. Flaket lutades 65° framåt. Mätning av

repkrafter utfördes inte.

Resultat:

Lasten hölls på plats. TSVs lastsäkringskrav var alltså uppfyllda.

VTI
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9 LASTFALL 5

9 . l Lastbeskrivning

Formstabilt pallgods bestående av fyra enheter med samma dimensioner

och placering som i LASTFALL 2 men med en sammanlagd vikt av

endast 1 400 kg där .de undre enheterna vägde 200 kg/st och de övre ca

500 kg/ st.

9.2 Lastsäkringsfall

5.1 Förankring med 50 mm syntetfiberband med spännanord-

ning. Bandet spänt över pallastenheternas mitt (Figur 9.1)

5.2 Ingen förankring eller förstängning (Figur 9.2)

5.3 Ingen förankring men nedre pallastenheterna förstängda som

i LASTFALL 4 (Figur 9.3)

5.4 Förankring som i lastsäkringsfall 5.1 men med förstängning

som i lastsäkringsfall 5.3 (Figur 9.4)

9.2.1 Prov nr 21. Lastsäkringsfall 5.1

Provet avsåg lastsäkring framåt med lasten säkrad enligt lastsäkrings-

fall 5.1. Flaket lutades framåt tills lasten välte. Vältning ansågs som

tidigare ha inträffat när lasten fångades upp av särskilda fångband.

Mätning av bandkraft gjordes vid detta prov.

Resultat:

Lasten välte vid 20° lutning. Lastsäkringen uppfyllde således inte TSVs

krav. Bandkafterna uppgick maximalt till 6,0 resp 6,7 kN. Förspänningen

vid provets början var ca 1,5 kN.

VTI
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Figur 9.1 LASTFALL 5. Lastsäkringsfall 5.1. Formstabilt pallgods
utan förstängning, surrad med '50 mm syntetfiberband med
spännare tvärs över pallgodsets mitt (Prov nr 21)

9.2.2_ Prov nr 22. Lastsäkringsfall 5.2

Provet avsåg lastsäkring framåt med oförankrad last. Flaket lutades

framåt tills vältning inträffade. Liksom vid föregående prov användes

fångband för att förhindra fullständig vältning.

Resultat:

Den oförankrade lasten välte vid en lutningsvinkel av 110. Med anta-

gande av jämn massfördelning och formstyv last skulle vältning teore-

tiskt först ha inträffat vid 160 lutning. Osymmetrisk lastfördelning och

otillräcklig formstyvhet är tänkbara förklaringar till avvikelserna mellan

teori och praktik.

VTI



30

 

Figur 9.2 LASTFALL 5. Lastsäkringsfall 5.2. Formstabllt pallgods
utan förstängning eller surrnlng (Prov nr 22)

9.2.3 Prov nr 23. Lastsäkringsfall 5.3

Provet avsåg lastsäkrlng framåt. Flaket lutades framåt tills lasten välte

och stoppades av fångband.

Resultat:

Vältnlng av övre och undre lastenheter tillsammans inträffade vid en

lutningsvinkel av Zlo. Vid helt stum förstängning, jämn massfördelning i

den övre lastenheten samt formstyva lastenheter skulle den övre lasten-

heten ha vält vid 37°.

Förstängnlngen av den undre lastenheten var således otillfredsställande.
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Figur 9.3 Lastfall 5. Lastsäkringsfall .5.3. Formstabilt pallgods med
förstänging men utan surrning (Prov nr 23)

9.2.4 Prov nr 24. Lastsäkringsfall 5.4

Provet avsåg lastsäkring framåt. Flaket lutades framåt tills lasten välte

och stoppades av fångband. Bandkraften mättes på båda sidor.

Resultat:

Vältning av Övre och undre lastenheter tillsammans inträffade vid en

lutningsvinkel av 470.

Lastsäkringen var således otillfredsställande. Orsaken var bandelasti»

citet i kombination med otillräcklig bandspänning och att förstängningen

av den undre lastenheten var otillfredsställande. Bandkraften uppmättes

till maximalt 6,8 resp 6,7 kN.

VTI
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Figur 9.4 Lastfall 5. Lastsäkringsfall 5.4. Formstabilt pallgods med
förstängning och surrning med 50 mm syntetfiberband tvärs

över pallgodsets mitt (Prov nr 24);
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10 LASTFALL 6

10.1 Lastbeskrivning (Figur 10.1)

20 krympplastade pallgodsenheter av kartönger med en höjd av ca

0,9 m. Pallgodsenheterna var staplade i två lager varav 8 med pallens

långsida utmed flakets ena långsida och 12 med pallens kortsida utmed

flakets andra långsida. Luckan mellan de båda raderna pallgodsenheter

på ca 0,4 m fylldes upp till 1,2 m höjd med 12 lastpallar stående på.

kortsidan i dubbla rader. Varje pallgodsenhet vägde 200 kg 'och varje lös

lastpall ca l7 kg. Därutöver placerades en pall med 20 lösa kartonger

med en sammanlagd vikt av ca l7O kg i anslutning till de fyra längs-

placerade pallgodsenheterna. Total lastvikt var såleds ca 4,4 ton.

' '3.

.I 4 J 4, _ _ M....._Mw..-, w*
»'.bwmtrxam-Mzaw.m -.-MM:.L.-,.._. ,. .. _v..-.k,__.. ._, _i!
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F1gurlO.l LASTFALL 6. Lastsäkring med kapellställning samt sido-
lämmar
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10.2 Lastsäkring med kapellställning samt sidolämmar

Enbart sidolämmar samt kapellstållning med längsgående brädor utnytt-

jades för lastsäkring.

lO.2.l Prov nr 25 (Figur 10.2)

Provet avsåg lastsäkring i sidled. Flaket lutades 300 åt vänster. Någon

kraftmätnlng gjordes inte.

Resultat:

Lasten hölls på plats av sidolämmar och kapellstativ. TSVs krav var

således uppfyllda.

 

Figur 10.2 LASTFALL 6. Lastsäkring med kapellställnlng samt sido-
låmmar. Prov med sidolutnlng (Prov nr 25)

VTI
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ll FRIKTION MELLAN LASTPALL OCH FLAKBOTTEN

11.1 Omfattning

Bestämning av friktionskoefficienten mellan lastpall och flakbottnar

utfördes med en ny lastpall med långsidan ställd tvärs glidriktningen på

fem olika ytmaterial samt på. tre av dessa även med långsidan längs

glidriktningen. Med sistnämnda pallplacering utfördes även friktions-

bestämning på en sliten pall på två av underlagen. Vikten av lastpall

med gods var 500 kg.

1 1.2 Utförande

Lastflakets lutning ökades successivt tills lastpall med gods gled iväg.

Friktionskoefficienten beräknades ur lutningsvinkeln när detta inträf-

fade. (Friktionskoefficienten = tangens för lutningsvinkeln när glidning

inträffar)

1 1.3 Resultat

Tabell 11.1 Resultat av bestämning av friktionen mellan lastpall och
olika flakbottenytor

 

PROV LAST- PLACERING FLAKBOTTEN GLID- FRIKTIONS-
PALL VIN KEL KOEFFI-

(grader) CIENT

 

i ny tvärställd räfflad plyfa 35 0,70
2 " ' " plastfilm 20 0,36
3 " " durkplåt av alum. 32 0,62
4 " " plastad slät plyfa 20 0,36
5 " " slät stålplåt 28 0,53

6 " längsriktad slät stålplåt 32 0,62
7 " " räfflad plyfa 37 ' 0,75
8 " " plastad slät plyfa 19 0,34

9 sliten " plastad slät plyfa 18 0,32
10 " " räfflad plyfa 35 0,70
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12 DRAGPROV PÅ SURRNINGSKROKAR FÖR PRESENNING 1

FLAKKANT

12.1 . Syfte

Undersöking av huruvida surrningskrokar för presenning har tillräcklig

hällfasthet för säkring av last med hjälp av syntetfiberrep.

1 2.2 Omfattning

Tre olika krokar provades (Figur 12.1 - 12.3).

1) Surrningskrok av 10 mm rundstål med svetslängd 22 mm i flakets
kantlina

2) Surrningskrok av 13 mm rundstål stumsvetsad i tvärgående balk

3) Surrningskrok av formpressat bandstäl 3 x 22 mm svetsad i rambalk

12.3 Utförande

Kraften anbringades med hjälp av 14 mm syntetfiberrep fäst i en

mekanisk kranvåg som i sin tur var fäst i lyftanordningen till den vid

försöken använda mobilkranen. Kraften ökades gradvis tills kroken

rätades ut eller kranvâgens mätområde 3 000 kg (30 kN) utnyttjats.

l 2.4 Resultat

Tabell 12.1 Resultat av dragprov på surrningskrokar

 

SURRNINGS- MAXIMAL KRAFT KOMMENTAR

 

KROK

1 25,0 kN kroken rätades ut

30,0 kN provet avbrutet, kroken oskadad

23,0 kN kroken rätades ut

 

Vid ett prov med krok nr 1 brast syntetfiberrepet vid 19,0 kN.

VTI



Figur 12.1

Figur 12.2

Figür 12.3
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Surrningkrok nr 1 av 10 mm rundstål
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Surrningskrok nr 2 av 13 mm rundstål

    

Surrningskrok hr 3 av formpressat bandstål
3 x 22 mm
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13 PRÖVNING AV ELASTICITET HOS 50 MM

SYNTETFIBERBAND

13.1 Syfte

Syftet med provningen var att få underlag för en teoretisk förklaring av

den vid vissa prov oväntat dåliga lastsäkringseffekten hos" syntetfiber-

band med bredden 50 mm.

13.2 Provningens utförande och omfattning

Ett ca 8 m långt syntetfiberband som använts vid försöken provades.

Vid provningen mättes först bandets långd obelastat. Därefter sträcktes

bandet genom att ena änden fastgjordes i provlastflaket och den andra i

ett rörligt fordon via en mekanisk kranvåg av fabrikat PIAB. Avståndet

(Ll) mellan två markeringar på bandet uppmättes tillsammans med

motsvarande kraft (P). Avståndet (LZ) mellan fästkrok och bandspännar-

axel i den korta banddelen med delvis dubbelsytt band samt avståndet

(LB) mellan bandspännaraxel och en markering på den långa banddelen

uppmättes också för att man skulle få ett mått på effekten av dubbelt

band och upprullat band.

i 3 .3 Resultat

Tabell 13.1 Resultat av elasticitetsprovning av 50 mm syntetfiberband

 

P L1 LZ L3 FJÄDERKONSTANT ELASTICITET

N mm mm mm N/mm/m mm/kN/m
Kl K2 K3 E1 E2 E3

 

0000 8000 510 400 -
2320 8155 530 423 120 59 40 16,9 25,0

 

8,4
3330 8195 538 430 137 61 44 7,3 16,4 22,7
4700 8245 543 435 154 \ 73 54 6,5 13,7 18,5
7750 8445 559 452 118 81 60 8,5 12,3 16,7
9500 8525 568 461 145 84 62 6,9 11,9 16,1
12400 8675 578 471 147 93 70 6,8 10,8 14,3
14800 8755 584 478 157 102 76 6,4 9,8 13,2

Medel 140 79 58 7,3 13,1 18,1

 

Nominell brottstyrka för det provade 50 mm breda syntetfiberbandet var
39 kN (4 000 kp).
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BILAGA 1
Sid 1(2)

BERÄKNING AV ERFORDERLIG LUTNINGSVINKEL FÖR PRÖVNING AV

LASTSÄKRING MOT VÃLTNING

I Figur 1 visas de i lastens tyngdpunkt verkande krafterna i det verkliga

accelerationsfallet.

Den av fordonets acceleration x betingade tröghetskraften m - x (N)

vill välta lasten medan tyngdkraften m 0 g (N) motverkar vältningen.

Momentet M kring vältningsaxeln A härrör från lastsäkringen.

m = lastens massa

g = tyngdaccelerationen (10 m/52)

Momentekvationen för jämvikt kring A blir:

Mzm'X°b-m°g-a (1)

a och b är krafternas momentarmar kring axeln A.

I Figur 2 visas det genom lutning av lastflaket simulerade

accelerationsfallet. Bestämmande för lutningsvinkeln en är att

lastsäkringsmomentet M skall vara detsamma som i det verkliga fallet.

Momentekvation kring A:

Mzb-m-g-sina-a-m-g°cosa (2)

Insättning av (1) i (2) ger

m°x-b-m°g°a=b-m-g-sinoa-a-m-g-cos *ot (3)

Kravet på. acceleration framåt är x 3 g (= 10 m/52)

Ekvation (3) blir då

b-agb-sina-a-cosa , (4)
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BlLAGA 1
Sid 2(2)

Kravet på acceleration i sidled och bakåt är x 3 0,5 g (5 m/sz)

Ekvation (3) blir då

0,5-b-a5b-sind-a-c05d (5)

Vinkeln 0a kan beräknas genom interpolation a och b är kända.

M
<\

      

TP > mx

b
a

mg A
V

Figur 1 För Vältnlng aktuella krafter och moment verkande på lasten
i det verkliga accelerationsfallet

 

M

m g 51' n d

Figur 2 För Vältning aktuella krafter och moment verkande på lasten
i det genom lutning av lastflaket simulerade accelerations-
fallet
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