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V SUmmary

ln recent years there has been an accentuated need fram drivers af commercial vehicles

in Sweden to know with satisfying accuracy the Weight of the load on their vehicles

and the weight distribution on the axles. This has become essential an one hand to avoid

averloading which apart from risks af early vehicle breakdown can cause fines and also

vehicle tax additions. On the other hand loading as close to the legal limit ashpassible

is needed for good transport economy. This calls for some sort of vehicle mounted

weighing system which at any time allows the driver to know axle laads or bogie axle load

as well as total net and total grass weight.

lnan attempt to learn what has .been done in this fieldin different countries this investi-

gation has been carried out. This has been done by bath manual and camputerized

information retrieval, and by sendi ng inqluiries to several research institutions'and

authorities around the World. Information was recieved on seven different "load

indicators", five Englishand two American. There could roughly be distinguished from

three different principles of function. 'Four English types senses in some way the

difference in the vertical* distance between the vehicle frame and the axles caused by

thespring deflection. One Englishtype senses by means of strain gauges thebending

of the axles or in the case of bogie aXles some other part of the wheel suspension. ' The

two American types - intendedfar lag trucks - both weigh the applied load by means

of special load pads.

The systems working. on the first principle are suitable only for vehicles wi th steel

springs. The vertical distance between the vehicle frame and the axles depends on the

Springs and as they have same builtin friction damping the accuracy especially at

loadingand unlaading is not very high. The systems working on the other two principles

give their full accuracy at loading and unlaading although the accuracy of the system

utilizing the bendi ng of the axles is affected if twin tyres are standingan an uneven

ground.
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INLEDNING

 

På uppdrag av Statens Vögverk har trafikant- och fordönsavdelningen vid Statens

Vög- och Trafikinstitut utfört en undersökning rörande lastindikatorer för fordon.

Målsättningen har varit att utröna dels vilka typer av indikatorer som utvecklats dels

vilka. undersökningar som gjorts beträffande lastindikatorerpå olika håll i världen.

Undersökningen har bestått av litteratursökning och kontakter med utländska forsknings-

institutioner och myndigheter.

 

UNDERSÖKNINGENS UTFÖRANDE

LITTERATURSÖKNING '

Med hjälp av den dataterminal som dokumentationsavdelningen vid KTH:s bibliotek

' förfogar öVer giordes i juni 1973 en avsökning av de litteraturreferenser som fanns i

databankenvid den centraldator som ESRO (European Space Research Organization) har

stationerad i Darmstadt. Bland de databaser som fanns till förfogande för sökning ut-

valdes föl iande .

GRA (Government Reports Announcements, USA) som innehåller referenser till forsk-

ningsrapporter inom naturvetenskap, teknik och beteendevetenskap from 1970. Antalet

referenser i iuni l973 var ca100 000.

COMPENDEX (Computierized Engineering lndex, USA) töcker litteraturen inom ingen-

iörsvetenskapoch teknik from 1969 och hade vidsökningen ca'ZlO OOOreferenser;

STAR (Scientific and Technical Aerospace Reports, USA) innehåller referenser till

rapporter inom alla områden med anknytning till rymd- och flygteknik.

lAA (International Aerospace Abstracts, USA) innehåller referenser till tidskrifter,

mötesförhandlingar, patent och övrig litteratur inom samma områden som STAR.



STAR och lAA innehöll vid sökningen tillsammans ca 570 000 referenser from 1962.

Ytterligare en litteratursökning har gjorts vid FOA (Försvarets forskningsanstalt) dels

i en databas betecknad RRL med nära 9000 referenser gällande forskning inom väg- och

trafikområdet inom OECD-ländema och i någon mån en del andra länder under åren

l967-l97l , dels i en databas betecknad lRRD som vid sökningen innehöll drygt 5000

referenser gällande samma forskningsområde men from l972 och framåt.

Manuella sökningar har gjorts i följande referensorgan.

Applied Science and Technical lndex (USA) från 197] med ca 100 000 referenser

baserade på ca 200 engelskspråkiga tidskrifter inom vetenskap ochteknologi i allmänhet,

Artikel lndeks (Norge) årgång 1972 och l973:l-4, som refererar ca 800 tidskrifter inom

teknologi ,

Engineering index (USA) årgång l972:l-7 med'referenser från världslitteraturen inom

teknologi och ingenjörsvetenskap,

HRlS (HighwayiResearch Information Service) Abstracts (USA) årgång l972 som refererar

forskningsrapporter, ti dskriftsartiklar m m inom vägtransportområdet,

MIRA (Motor lndustry Research Association)-Abstracts (England) årgång l972 och

1973:1-4 som refererar forskning och utveckling inom fordonsområdet,

SAE (Society of Automotive Engineers) Cummulative index (USA)SAE papers l965-l97l.-

'Refererar forskningsrapporter inom ,bl a fordonsområdet,

' TLS (Tekniska Litteratur Sällskaper) - referenstjänst from l96l med referat från ca

600 tidskrifter inom teknologi.

Vidare har sökning skett i den västtyska tidskriften ATZ (Automobiltechnische Zeit-

schri ft) årgå ngarna 1946- i 969 .

Dessutom utfördes i juni 1973 en inventering av de senaste tolv månadernas nummer av

de ryska facktidskrifterna "Bilväg" och "Bilindustrin" samt "Transport"-serien av

' "Znanie". Denna inventering gjordes med hjälp av den teknisk-vetenskaplige attachê

som lVA (lngenjörsvetenskapsakademien) har stationerad i Moskva.
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3.1

FÖRFRÅGNINGAR nLL UTLANDET

Förfrågningar angående lastindikatorer gjordes hos ett antal forskningsinstitut och _

myndigheter. Dessa hade utsetts med hjälp av de beskrivningar av forskningsprojekt som

återfinns i publikationema Highway Research in Progress 1972 och IRF_ (international

Road Federation) Research and Development för 1970 och 1972.

Förfrågningar sändes till följande länder: Australien, Belgien, Canada, Danmark,

England, Finland, Frankrike, italien, Japan, Nederländerna, Norge, Schweiz,

Västtyskland, USA och Österrike.

En förfrågan gjordes även hos lVA:s teknisk-vetenskaplige attachê i Moskva .

Dessutom infördes genom tillmötesgående från U.S. Trade Center for Scandinavia en

notis i en av amerikanska handelsdeportmentetutgiven publikation, Commerce Today,

med utgivning var 14:e dag och med spridning över hela USA.

RESULTAT

RESULTAT AV LI TTERATURSÖKNING

Eftersom mängden litteratur o dyl som behandlar lastindikatorer för fordon kunde miss-

tänkas vara synnerligen begränsad utformades sökprofilen, dvs listan av termer som

beskriver frågeställningen, i syfte att nå en bred täckning av området. Detta medförde

att bla referenser som rörde Vägning av fordon inkluderades.

Sökningen på ESRO-terminalen resulterade i drygt 200 referenser av vilka ett antal

rörde mätning av krafter från fordon medelst utrustning placerad på eller i vägbanan.

Den enda referens som har någon beröring med lastindikatorer var en artikel ur tid- I

skriften Control Engineering från dec 1964 med titeln: Oleo Transducers' Compute

Plane's Weight. i denna artikel beskrivs hur man genom att avkänna hydraulöljetrycket

i de tre benen i ett fraktflygplans landningsställ kan beräkna och för piloten_ medelst

digitalvisande instrument ge information delsom planets totalvikt, dels om tyn'gdpunktens

läge både i planets längdriktning och tvärriktning. För att en uppgiven felvisning om
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mindre än 0,5 % skall uppnås fordras dock att planet körs på marken en kort ströcka

varefter bromsarna sötts an. Detta frigör körvande delar i landningsstöllet som annars

' skulle förrycka resultatet.

Denna mötprincip innebär dock inget nytt vad gäller lastindikatorer. Liknande

konstruktioner har använts i samband med hydraulisk tipputrustning. Av övriga litteratur- I

sökningar framkom ingen relevant information.

'RESULTAT AV FÖRFRÅGNINGAR TILL UTLANDET

Att döma av de svar som inkommit tycks typfloran av lastindikatorer för fordon vara-

mycket begränsad. Svaren har påvisat förekomsten av fem engelska och två amerikanska

fabrikat. Av de engelska fabrikaten har några även omnämnts i svar från Australien,

Finland, Schweiz och USA.

Bland de sju fabrikaten kan tre olika principer för vögni ng av lasten utskilias.

'l . Avk'dnning av den vertikala avståndsöndringen mellan fordonets ram och axlar.

2. Avkönning av deformationen hos någon del i hiulupphöngningen.

3. Direkt vögning av den last som vilar på lastbankarna. I

Lastindikatorer som avk'cinner den vertikala avståndsöndringen mellan fordonets

 

ram och axlar

Fiödrarna hos de flesta lastfordon består av paket med ett antal fiöderblad. Nör fordonet

lastas, ändras pga nedfiödringen avståndet mellan ramen och hiulaxlarna. Genom att

avkönna denna avstånds'cindri ng erhålles ett visst mått den pålagda lasten. Därvid

behövs som regel en givare .för varje axel. Genom friktion mellan de olikafiéjdérblgdén -

- ipaketet sker emellertid den beskrivna: avståndsöndringen med en viss hysteres. Detta-,får

till följd att noggrannheten hos denna typ av lastindikatorer inte blir .sörskilt god.

Relativt god noggrannhet erhålles först efter det att 'fordonet körts en viss ströcka så

att de körvande delarna genom skakningama kommit i ett förmånligare läge.



De engelska lastindikatorerna "Axle Load lndicator", "Maxload", "Tel-lade" och

"Payloader" tillhör samtliga denna grupp.

"Axle Load lndicator"

Tillverkare: Smiths lndustries Ltd, (Motor Accessory Division, Oxgate Lane, London

NW 2) England.

intill varie axel eller boggi sitter en givare inföstad i fordonsramen. Från givaren går

en arm som med sin fria önde'vilar på en platta föStad på mittenav axeln, Annen

påverkar öVer en mekanisk dömpanordning ett variabelt motstånd i givaren. Mot-

ståndet ör anslutet till ett visarinstrument i förarhytten. instrumentet ör graderat i '

'procent av maximalt tillåten axellast från 80 till lOO med största avlösningsnoggrann-

heten i områdets övre del. Med en omkopplare på instrumentet inkopplas givaren för

fram- eller bakaer .

"Maxload"

Tillverkare: Specialised Instruments Ltd, (Bank Chambers, Bridge Street, Leatherhead,

Surrey) England._

I detta fall är givarens arm förbunden med axelns mitt med en länk. Armen påverkar i

givarenheten ett variabelt motstånd och dessutom brytarkontakter medelst en kam. l

förarhytten finns en enhet innehållande två visarinstrument, ett per axel, och ovanför

vardera instrumentet finns en grön och en röd lampa. På instrumentenhetens sida finns

en strömbrytare med vilken anordningen inkopplas. Nöt grön lampa lyser indikerar detta

att axelbelastningen uppnåtts. Genom hopkoppling av startmotorns solenoid med givar-

enhetens brytarkontakter kan även start av motorn förhindras då en viss högre axel- '

belastning uppnås .

"Tel-lade" .

Tillverkare: Telehoist Ltd, (Manor Road, Cheltenham, Cloucesterhire) England.

Från den i ramen föstade givaren går en om som påverkas av axeln med hjälp av en

länk. l givaren påverkar armen en skiva som skiljer tre lampor från tre fotoceller. l

skivan finns urtag som vid vissa lägen hos skivan tillåter liuspassage mellan lampor och

fotoceller. lndikatorheten i förarhytten har förutom en völiare med vilken önskad

axel inkopplas, tre Iampor,_en grön, en gul och en röd samt en tryckknapp med vilken

indikatom sätts i funktion. 'Med indikatom i funktion lyser den gröna lampan om axel-
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belastningen är under ca 90 % av den största tillåtna . Döröver till strax under den

största tillåtna axellasten lyser endast den gula lampan. Från strax under tillstrax

över den största tillåtna axelbelastningen lyser både den gula och den röda lampan.

Vid 'annu tyngre last lyser enbart den röda lampan.

"Payloader"

Tillverkare: Salter Industrial Measurement Ltd, (George Street, West Bromwich,

Staffordshire) England. '

Från den i ramen föstade givaren går en arm vars fria önde vilar på axeln. l givaren

påverkar armen en med trådtöiningsgivare försedd del vars deformation sålunda kan

mötas och ge ett visst mått på nedfiödringen och dömed fordonets axelbelastning .

Resultatet visas i förarhytten på ett visarinstr'ument med tio. skaldelar inom det tillåtna

området samt ytterligare några skaldelar i överlastområdet. Med ett vred på instrumentet

kan önskad axel inkopplas och med en tryckknapp sötts instrumentet i funktion.

Lastindikator som avkönner deformationen hos någon del i hiulupphöngningen

HiUlaxlar liksom andra delar i hiulupphöngningen på ett fordon deformoras mer eller

mindre då fordonet lastas. Genom att avkönna denna deformation tex med trådtöi-

ningsgivare kan man få ett mått på belastningen.

Den engelska "Loadax" arbetar enligt denna princip.

"Loadax"

Tillverkare: Peak Components Ltd, (New Road, Horwich 'End,Whaley Bridge, Nr

Stockport, Cheshire) England.

Givarenheter innehållande trådtöiningsgivare fösts vid pinnbultar somsvetsats fast _

på axlarna . På en framaxel räcker en givarenhet på axelns mitt, vanligen på ovansidan

av axeln . En bakaer fordrar två givarenheter som placeras på undersidan av axeln, en

på vardera sidan av differentialkåpan. Vid boggi används också två givarenheter men' de

placeras då en på vardera boggilönken.



l förarhytten finns ett visarinstrument graderat i ton och dessutom ett antal tryckknappar

för inkoppling av de olika axlarnas nyttolast och dessutom en knapp som användes för

inkoppling av fordonetsvbruttovikt. Om ingen knapp hålls intryckt visar instrumentet

fordonets nyttolast .

3.2.3 Lastindikatorersom direkt väger' den last som vilar på fordonets lastbankar

För fordon där lasten består av långtimmer som vilar mellan en lastbanke på dragtordonet

och en lastbanke på släpfordonet finns lastindikatorer som utnyttjar lastceller monterade

under lastbankarna. De amerikanska "EDC Electronic Scale" och "SlwlOO är båda

av denna typ. '

"EDC Electronic Scale"

Tillverkare: Electro Development Corporation, (Box 100, Lynnwood, Washington M

98036) USA.

Lastcellema, som innehåller trådtöiningsgivare, 'monteras så att de uppbär bankarna med

två lastceller per banke. l törarhytten finns ett siffervisande instrument försett med

tryckknappar för resp banke. Desutom finns rattar för inställning av tomvikt för dragbil

och släpvagn. i lnstrumentet är tresiffrigt och visar tusental pounds med en' decimal', dvs

upplösningen är 100 lbs (z45kg) . Om tomvikten för dragbil och släpvagn i förväg

inställts kan, beroende på vilken knapp som hålls intryckt, dragbilens eller släpvagnens

bruttovikt avläsas. Om båda knapparna håils intryckta samtidigt kan hela ekipagets

bruttovikt avläsas . _

(Om de båda bankama är placerade så att den ena 'är belägen mitt över dragbilens boggi

och den andra mitt över släpvagnens boggi och släpvagnen saknar ytterligare axlar kan

Framaxeltrycket antas vara opåverth av lasten . Boggitrycket för dragbil resp släpvagn

kan då avläsas om boggitrycken utan last stälits in i förväg på instrumentet. Ekipagets

bruttovikt kan sedan fås genom att till boggitrycken addera det konstanta framaxeltrycket).



Lastcellerna som är avsedda för statisk last'upp till 67 kN (15000 lbs)/lastcell är

kalibrerade vid tillverkningen och i specifikationerna uppges avläsningsfelet hos

systemet vara :i: i % på horisontellt Underlag. Temperaturområdet uppges för instrument-

enheten vara -180C till +650C (OOF till lSOoF) och för lastcellerna -400C till+65OC

(-40°F nu 150°F). ' '

"Sl-l00_" _

Tillverkare: Measurement Systems, Inc, (P.O. Box 80262, Seattle, Washington

98108) USA. ' ' i

Lastindikatom av detta fabrikat överensstämmer vad gäller funktion och utförande till

större delen med den tidigare beskrivna "EDC Electronic Scale". Det som skiljer dem*

åt tycks vara bl a instrumentenhetens utförande där på "Sl-lOO" en kalibreringsknapp

tillåter kalibrering på elektrisk väg. En annan detali som också skilier de båda fabri-

, katen åt är att _"Sl-lOO" har en Förstärkare som monteras på släpvagnen och som hindrar

att fuktighet i kablagets kopplingsdon mellan släpvagn och dragbil inverkar menligt

på det avlästa värdet. Noggrannheten uppges till i % av fullt utslag medan temperatur-

området* för systemet anges till -34OC till +490C (-300F till 1200F).

NÅGRA UTLÄNDSKA ERFARENHETER

 

Den engelska tidskriften Freight behandlade i en artikel (av vilken ett särtryck erhållits '

från en av lastindikatortillverkama)i oktobernumret 1972 de fem engelska lastindikato-

rerna. Från resultaten av de provningar som man därVid utförde kan föliande nämnas

för de olika lastindikatorerna .

"Axle Load lndicator" (se 3.2.l)'

Felvisningarna låg mellan -2°/o och +3,5% varvid konstaterades, att bästa resultat.

I uppnåddes vid avläsning efter att bilen körts ca 800 m snarare än de ca 40 m som

fabrikanten uppgivit. Skillnaderna mellan avläsningama direkt 'efter kömingens

börian och efter en längre sträckas körning var dock inte större än i °/o .

Kalibrering rekommenderas av fabrikanten ske genom att fordonet lastas så att axel-

trycken är nära 100 % av maximalt tillåtna värdet. Visarinstrumentets kalibrerings-

motstånd iusteras sedan under det att fordonet körs på iämn väg vid konstant hastighet.
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"Maxload" (se 3.2.1)

Felvisningen låg på mindre än 2 % och man fann att man kunde förbigå visarinstru-

menten när det gällde att få en indikation på relationen till maximalt tillåten axel-4

last ty visarinstrumenten gav endast en grov indikation på lasttillståndet. Varnings-

lamporna däremot gav en noggrann indikation på när axellasten uppnådde det maximalt

tillåtna värdet. På det provade fordonet tändes den röda lampan för framaxeln när

axellasten var 1,1 % över den maximalt tillåtna medan för bakaxeln den röda lampan

tändes när det kalibrerade värdet överskridi ts med 2 % .

"Tel-lode" (se 3.2.l)'

Felvisningen i form av signal för överlast vid underlast och vice versa låg mellan

ca -7 °/o och -l ,5 % varvid det större värdet förmodades bero på något felaktig

kalibrering . Avläsningarna gjordes efter att fordonet först körts något framåt och

bromsats och därefter körts bakåt och bromsats.

Kalibrering av systemet som utförs med fordonet lastat till maximalt tillåtna axel-

lasterna sker genom längdiustering av den länk som sammanbinder axel och givarearm.

"Payloader" (se 3.2.1)

Felvisningen sades ligga inom 2 % utom då den verkliga axellasten låg en god bit

från den maximalt tillåtna då felvisningen uppgick till drygt 5 %.

lnnan avläsning skedde kördes fordonet ca 3 m och bromsades ganska kraftigt varpå

fordonet backades ungefär lika långt och bromsades.

Kalibrering sker genom en inre justering och nollställning av visaren vid olastat

fordon .

"Loadax" (se 3.2.2)

Felvisningen var som mest drygt 4 % men det var vid en axellast som var 1,5 ton

större än den maximalt tillåtna. I allmänhet låg det avlästa värdet inom lOO kg

från det verkliga värdet och inom 70 kg nära det maximalt tillåtna värdet.

Viktigt är att fordonet vid avläsningen står på plant, horisontellt underlag . I annat

fall kan tvillinghiulen på en axel uppta olika stor del av lasten varvid de effektiva

stödpunkterna för axeln ändras med åtföljande ändringar av de av trådtöiningsgivama

registrerade deformationerna av axelrören.
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Man undersökte variationema genom att efter de primära avläs'ningarna köra fordonet

på bomberade vägar. Därvid var skillnaderna inte större än 400 kg vid de avlästa

bakaxel- eller totallastema.

Även vid för lågt lufttryck i ett av tvillinghiulen får .man liknande'inverkan på av-

läsni ngarna .

När lufttrycket i det yttre av de båda hiulen på ena sidan Sänkte-s från 760 kPa

(7,7 kp/cmz) till 555 kPa (5,6 kp/cmz) minskade det avlästa värdet med 200 kg

medan när i stället det inre hiulets lufttryck sänktes ökade det avlästa värdet 200 kg.

 

SAMMANFATTNING

En undersökning gällande lastindikatorer för fordon har gjorts vid Statens Väg- och

Trafikinstitut. Undersökningen har utförts vid trafikant- och fordonsavdelningen 'på

uppdrag av Statens Vägverk. Den har omfattat dels en litteratursökning - datorsökning

och manuell sökning - av relevant international! litteratur, dels förfrågningar till ut-

ländska forskningsinstitutioner och myndigheter.

Litteratursökningen gav ett mycket blygsamt resultat. Ingen litteratUr om lastindika-

torer för fordon påträffades, vilket; bör betyda att vetenskaplig forskning och utveck-

ling gällande lastindikatorer för fordon hittills vari t mycket begränsad.

Förfrågningarna till utlandet gav till resultat att viss infannation erhölls om sju

fabrikat av lastindikatorer, fem engelska och två amerikanska. Av dessa arbetade

fyra av de engelska enligt principen att låta någon anordning avkänna den vertikala

avståndsändringen mellan fordonets ram och axlar. Den femte engelska lastindikatorn

avkänner med trådtöiningsgivare deformationen hos någon del i hjulupphängningen,

vanligen axlarna. De två amerikanska lastindikatorerna arbetar båda enligt principen

att väga den last som vilar på fordonets lastbankar medspeciella lastceller med tråd-

töiningsgivare placerade under lastbankarna.
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12.

Generellt kan sägas att de lastindikatorer som arbetar enligt den första principen som

regel inte ger någon god noggrannhet vid stillastående fordon. Detta beror på den

hySteres som orsakas av friktionen mellan fiöderbladen i de bladfi'dderpaket varav

fordonets Fi'ddrar består. Först efter en viss agitering tex genom körning av fordonet

kan hysteresen minskas .

De lastindikatorer som arbetar enligt de andra principerna ger redan vid last-ni ng och

lossning samma noggrannhet som vid körning . Noggrannheten hos den lastindikatOr som

avkönner axlarnas böining påverkas dock om axlar med tvillinghiul har ojämnt underlag .




