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Tunga fordonskombinationers manövreregenskaper vid
konstant hastighet - slutrapport

av Olle Nordström och Staffan Nordmark

Statens väg- och trafikinstitut

581 01 LINKÖPING

REFERAT

Statens väg- och trafikinstitut har på uppdrag av tra-

fiksäkerhetsverket studerat tunga fordonskombinationers

manöveregenskaper vid konstant hastighet. Studierna

har gällt dels dynamisk stabilitet vid hög hastighet

dels geometriskt betingade utrymmesbehov vid låg fart.

De förra har utgjort en fortsättning av ett motsvaran-

de uppdrag av kommunikationsdepartementets arbetsgrupp

för översyn av typ- och registreringsbesiktning som av-

slutades 1972.

Syftet med studierna har varit att utarbeta provmeto-

der och förslag till prestationskrav jämte metoder

för kontroll av dessa krav. Kontrollmetoderna skulle

till rimlig kostnad ge en tillfredsställande garanti

för goda manöveregenskaper hos godkända fordonskombi-

nationer. Ett önskemål var vidare att så långt som

möjligt undvika krav på sambesiktning av enskilda

drag- och släpfordon.

Följande provmetoder har utarbetats och redovisas i

rapporten:

1. Dubbel körfältsväxling i 70 km/h med full last.

Statiskt vältningsprov med full last.

3. Cirkelkörningsprov avseende geometriskt betingat
utrymmesbehov vid låg fart.

4. Dynamiskt off-tracking prov . Konstant kurvradie
i 70 km/h med full last.
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II

Förslag till minimikrav på prestanda avseende sladd-

säkerhet, vältsäkerhet, utrymmesbehOv samt riskför-

stärkning bakåt i fordonskombinationer framlägges.

Vidare föreslås kontrollmetoder baserade på datorsimu-

lering som medger individuell registreringsbesiktning

respektive typprovning av dragfordon och släpfordon

i en fordonskombination under förutsättning att drag-

fordonet kan klassas som "normalfordon" med avseende

på relevanta data med undantag för axelavstånd och

avstånd mellan bakaxel och kOpplingsanordning. Släp-

fordonet godkänns för sammankoppling med normaldrag-

fordon med vissa kombinationer av axelavstånd och

kopplings placering som anges i besiktningsinstrumen-

tet.
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Handling Characteristics of heavy vehicle combinations
at constant speed - final report

by Olle Nordström and Staffan Nordmark
National Swedish Road and Traffic Research Institute

8-581 01 LINKÖPING Sweden

ABSTRACT

This report summarizes a number of investigations

concerning handling Characteristics of heavy vehicle

combinations and proposes minimum performance require-

ments and Simplified procedures for type approval.

The work has been carried out at the National Swedish

Road and Traffic Research Institute and financed by

the Swedish Department of Transportation and the

Swedish Road Safety Office.

The investigations comprised geometric space require-

ments at sharp low speed turns and dynamic stability

at high speed manoeuvres.

The objective was to develop test methods and to

prOpose performance requirements and check procedures

that could be used for vehicle combination compatibili-

ty approval of trucks and trailers. These procedures

should as far as possible avoid approvals valid only

for one specific vehicle combination.

The following test methods have been developed and

are described in the report:

1. Double lane change manoeuvre at 70 km/h with full
load.

2. Static overturning test with full load.

Low speed kinematic circular off-tracking test.

4. Dynamic off-tracking test at 70 km/h with full load.
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IV

Proposals are given concerning performance requirements

on yaw stability, overturning limit, lateral deviation

and skidding risk amplification rearwards in the vehicle

combination.

Furthermore check procedures based on computer simula-

tion are proposed that make it possible to approve

motor vehicle and trailer individually. This can be

done if the motor vehicle is classified as a "standard

vehicle" with respect to relevant data except for

wheel base and distance between rear axle and coupling

centre. The trailer will then be approved to be towed

by standard vehicles with certain combinations of

wheelbase and distance rear axle - coupling that are

specified in the registration papers.
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BAKGRUND OCH SAMMANFATTNING

Vägfordonens betydelse för godstransporter har konti-

nuerligt ökat sedan bilens tillkomst. En del av denna

tillväxt beror på utvecklingen av fordon med allt

större lastkapacitet och dimensioner samt på använd-

ningen av släpvagnar. Av diverse orsaker har myndig-

heterna utfärdat föreskrifter rörande fordonen i be-

gränsande syfte. Den begränsande bärigheten hos vägar

och broar har gett axellastbegränsningar och den geo-

metriska utformningen av vägskäl sätter gränser för

utrymmesbehovet hos fordonen i snäva svängar. Med

syfte att uppnå acceptabel trafiksäkerhet har vidare

ett stort antal bestämmelser motsvarande de som gäller

för personbilar rörande bromsar, belysning etc ut-

färdats.

Säkerhetsinriktade begränsningar av speciellt intresse

för tunga fordon gäller total längd, bredd, antal

släpvagnar och körhastighet. Berättigandet i dessa

begränsningar ifrågasätts fortlöpandeeftersom de

utgör ett hinder för uppfyllandet av önskemål om

snabbare och mer ekonomisk transport av gods med

största möjliga dimensioner och Vikt som kräver tyng-

re, längre och snabbare fordon.

Denna efterfrågan har redan resulterat i ett stort

antal fordonskombinationer. I vissa fall har släp-

vagnar med styrda bakaxlar konstruerats för att hålla

utrymmesbehovet i snäva kurvor inom rimliga gränser.

Ett annat sätt att angripa utrymmesproblemet har

varit att öka antalet fordonsenheter i fordonskombi-

nationer för fjärrtransporter. Vid godsdistribution

inom tätorter kan sådana kombinationer delas upp i

flera korta med litet utrymmesbehov.

VTI RAPPORT 234



Både fordonskombinationer med styrda bakaxlar och

sådana med många ledpunkter måste emellertid konstru-

eras med stor omsorg för att inte få dålig dynamisk

stabilitet vid hög hastighet som kan leda till sladd-

nings-, vältnings- och dikeskörningsolyckor.

Behovet av bestämmelser med hjälp av vilka dessa dy-

namiska egenskaper kan specificeras och kontrolleras

har därför blivit allt mer uppenbart och får anses

som ett nödvändigt komplement till bestämmelser

rörande manöverutrymmesbehov i vägskäl m m. Orsaken

till detta är att konstruktioner som är gynnsamma

i det ena avseendet ofta är ogynnsamma i det andra.

1970 fick dåvarande statens väginstitut, som 1971

uppgick i det då nybildade statens väg- och trafik-

institut, i uppdrag av kommunikationsdepartementets

arbetsgrupp för översyn av typ- och registreringsbe-

siktning att utveckla en provmetodik för värdering

av den dynamiska stabilitetenhos tunga fordonskom-

binationer och föreslå krav som skulle uppfyllas

för registrerings- eller typbesiktning.

En dubbel körfältsväxling valdes som primärt manöver-

prov och ett datorprogram med vars hjälp denna manö-

ver kunde simuleras utvecklades. Fullskaleprov ut-

fördes för bedömning av den föreslagna provmetoden

och för validering av datorprogrammet.

Som kompletterande prov föreslogs ett dynamiskt off-

tracking-prov vid hög fart (stor kurvradie) samt

ett statiskt vältningsprov. Detta grundläggande ar-

bete avslutades 1972 men ytterligare arbete erfordra-

des för att den föreslagna metoden skulle bli prak-

tiskt användbar i bestämmelsesammanhang.

På uppdrag av statens trafiksäkerhetsverk fortsattes

därför arbetet och har sedan dess omfattat
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- komplettering av fordonsmodellen för att täcka in

flera fordonsvariationer

- programteknisk modernisering för att reducera simu-

leringskostnaderna och göra programmet anpassat

för ett större antal datorer

- reduktion och förenkling av in- och utdata

- genomförande av en grundläggande konsekvensstudie

omfattande ca 400 fordonskombinationer

Det sedan 1970 utförda arbetet har redovisats i väg-

och trafikinstitutets rapportserie, (Nr 9, 67A, 82A

och 96) i kommunikationsdepartementets betänkande

Dsk 1972:10, vid internationella konferenser i USA

1974 och 1975, i Tyskland 1977, i Ungern 1978, inom

OECD 1977 samt i Teknisk Tidskrift 1974 och den tyska

facktidskriften "Automobil Industrie" 1978. Utförliga

titlar återfinns under avsnittet "Dokumentation".

I trafiksäkerhetsverkets uppdrag har även ingått stu-

dier rörande fordonskombinationers utrymmesbehov

vid låg fart samt utarbetande av ett förslag till

provmetod jämte krav. Detta arbete har dokumenterats

i VTI rapport nr 51, 1974 "Manöverutrymmesbehov hos

långa fordonskombinationer".

I denna rapport redovisas de föreslagna provmetoderna

kortfattat. Vidare framläggs förslag till ett kontroll-

förfarande som endast i undantagsfall kräver indi-

viduell kopplingsbesiktning.
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MANÖVERPROV 1. DUBBEL KÖRFÄLTSVÄXLING

Allmänt

Genom fältprov och datorsimuleringar utförda vid VTI

och utomlands har det kunnat påvisas att girmanövrer

som ingång i kurva och körfältsbyte, t ex vid omkör-

ning eller väjning för hinder på vägbanan utgör tra-

fiksituationer där risken för otillräcklig banfölj-

ningsprecision eller i extremfall sladdning eller

vältning är speciellt stor samt att denna risk är

påtagligt beroende av fordonskonstruktion och däck-

utrustning samt av drifttillstånd som lastens storlek

och tyngdpunktsläge samt lufttrycket i däcken. Speci-

ellt kritiskt är detta för fordonskombinationer där

girrörelserna oftast visat sig bli häftigare för

släpfordonen än för dragfordonen. Vid i övrigt lik-

värdiga väggrepps- och vältningsstabilitetsförhål-

landen blir därigenom sladdnings- och vältnings-

risken större för släpfordonen. Denna risköknings-

tendens tilltar enligt vad som hittills är känt med

antalet leder i kombinationen och är störst för den

bakersta enheten.

Det har vidare kunnat påvisas både experimentellt

och teoretiskt att tendensen till girrörelseförstärk-

ning bakåt i en fordonskombination ökar med kör-

hastigheten. Dessa förhållanden är speciellt all-

varliga på grund av att informationen till föraren

om vad som händer längst bak i en fordonskombination

är mycket dålig jämfört med förhållandena i ett singel-

fordon. I den sistnämnda fordonstypen både ser och

känner föraren omedelbart girrörelsen som han ju

själv följer med i. Girrörelsen i släpfordon känns

oftast mycket litet eller inte alls i dragfordonet och

syninformation måste erhållas via backspeglar. Sådan

observation torde dessutom oftast försvåras eller
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omöjliggöras av kravet på uppmärksamhet på väg- och

trafikmiljön framför dragfordonet. Till detta kommer

tidsförskjutningen mellan förarens styråtgärd och

resulterande girrörelse för den bakersta släpfordons-

enheten. Denna ökar med antalet leder och försvårar

eller omöjliggör hävande av begynnande sladdning

eller Vältning.

Det är därför angeläget att så långt det är praktiskt

och ekonomiskt genomförbart hålla sladdnings- och

Vältningsrisken för släpfordonen i en fordonskombi-

nation så låg som möjligt relativt dragfordonet.

Förslag till provmetod, krav och kontrollmetod

En dubbel körfältsväxling valdes med motivering att

denna manöver är den mest kritiska som kan förväntas

inträffa i verklig trafik. Den kan också utföras på

en relativt smal provbana.

Manöverbanans begränsningar simulerar en 7 meter bred

vägbana där ett 10 meter långt och 2,5 meter brett

hinder placerats i mitten av det högra körfältet

skall passeras.

§§EêEiE§EE§ll-EEQYEêE9§

För fältprov markeras banan med koner enligt figur

2.1. Den simulerade vägensmittlinje får överskridas

40 meter innan hindret och fordonskombinationen måste

ha återförts till höger om mittlinjen 40 meter efter

hindermarkeringen. Körhastigheten skall vid manöverns

påbörjande vara 70 km/h och så långt möjligt hållas

konstant genom provet. Vägbanan skall vara våt asfalt-

betong eller våt cementbetong med ett friktionstal

0,8 i 0,1 mätt med ett ASTM, PIARC eller VTI standard-

provdäck med ribbmönster vid ett slip av 15 i % vid

70 km/h. Detta motsvarar enligt hittillsvarande erfa-
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renheter ett maximalt sidfriktionstal för lastbils-

däck på 0,4-0,5.

PêEQEêÅEEl§5ê§_PEQYE§EQ§

På grund av den risk och de höga kostnader som ett

fältprov innebär samt önskvärdheten att redan på

konstruktionsstadiet kunna bedöma kombinationens upp-

förande har ett datorprogram framtagits med vars hjälp

provet kan utföras som en matematisk simulering.

Genomförande av ett sådant prov med godkänt resultat

föreslås som primärt krav med fältprov som alterna-

tiv.

Datorprogrammet är skrivet i Fortran IV vilket gör

att det kan köras på de flesta förekommande datorer

av erforderlig storlek. Utförlig dokumentation har

utarbetats på engelska varför industrier och insti-

tutioner med datorteknisk kompetens bör kunna över-

föra programmet till sina egna datorer. För fordons-

tillverkare utan egna resurser kan statens väg- och

trafikinstitut utföra simuleringen. Datorkostnaden

per körning är (1981) cirka 150 kr. Därtill kommer

expeditionskostnader och kostnader för hantering av

in- och utdata vilket gör att grundkostnaden hamnar

på 2 000 - 3 000 kr. Variationer av enstaka data

som dragstångslängd, tyngdpunktshöjd etc ställer

sig således betydligt billigare än motsvarande antal

körningar med helt olika fordonskombinationer.

Qêtgrâimuleäiaq§22932âm

Den matematiskt beskrivna fordonsmodellen måste vara

så förenklad jämfört med den verkliga fordonskombi-

nationen att antalet eforderliga fordonsdata blir

rimligt. Förenklingen får dock inte drivas så långt

att resultatens giltighet för det verkliga fallet
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blir osäker. Den valda modellen har bedömts uppfylla

detta krav. Modellen innehåller:

- rörelse i sid- och längdled

- gir- och krängrörelse

- lastberoende olinjära däckkarakteristika

- viskös och coulombsk krängdämpning

- samtliga axlar styrbara

- dynamisk lastöverflyttning mellan höger- och

Vänsterhjul

- maximalt nio axlar

- driv- respektive bromskrafter på dragbil (hastig-

hetsreglering)

Huvudsakliga förenklingar i modellen:

- fasta krängaxlar

- linjära fjädrar

- ingen interaktion mellan däckens sid- och längs

krafter

- ingen tipprörelse

- ingen dynamisk lastöverflyttning i längdled

- stela fordonsramar

 

För alla fordonsenheter (dragfordon, styraxel, på-

hängsvagn) har rörelseekvationer satts upp och samman-

kopplats med ekvationer som innehåller tvångsvill-

koren.

 

Fordonsbeskrivning Antal fri- Tvångsvillkor Totalt antal
hetsgrader ekvationer ekvationer

 

 

Dragfordon 4 4

Dragbil med
påhängsvagn 6 2 8
(Alt. lastbil
med släpkärra)

Lastbil med 8 4 12
släpvagn

Dragbil med på-
hängsvagn och 10 6 i 16
släpvagn
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PäEEEQQêll

Däckkrafterna erhålls ur en datamatris med däckets

avdriftsvinkel och vertikalbelastning som parametrar.

Linjär interpolationanvänds för att täcka luckorna

mellan datapunkterna som erhållits från mätningar

med verkliga däck på våt asfaltbetong.

§Ey§9199

Fordonet styrs vid simuleringen av en förenklad förar-

modell DAVIS (Driver Approximation for Vehicle Inves-

tigations by Simulation) som beräknar de styrvinklar

som erfordras för att dragfordonet skall få den sid-

acceleration som krävs för att följa den önskade

banan.

Indata

Det antal indata som krävs är approximativt följande:

Dragbil - påhängsvagn 85

Lastbil - släpvagn 120

Dragbil - påhängsvagn - släpvagn 155

Data avser geometri, vikt, krängstyvhet, krängdämp-

ning, däcktyp, styrgeometri, tröghetsmoment. Målsätt-

ningen har varit att använda fordonsdata som normalt

är tillgängliga för fordonstillverkaren (se bilaga

B).

Utdata

Tre presentationsmetoder för resultaten finns till-

gängliga:

1. Resultatlista för standardprov
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2. Komplett uppritning av riskvariablerna som funktion

av tiden

3. Animering

Denna subrutin ger en teckning uppifrån av fordonet

på vägbanan (figur 2.2) och kan via enbildstagning

överföras till tecknad film.

Yêllêêäiêg

Simuleringsprogrammet validerades med hjälp av full-

skaleprov. Dessa genomfördes med samtliga typer av

fordonskombinationer.

24 m med en bruttovikt av cirka 50 000 kg. Upp till

Sid-

Den längsta kombinationen var

tolv variabler registrerades vid varje körning.

kraftskarakteristika för däcken uppmättes på bakaxeln

av en lastbil som tvingades gå med olika konstanta

avdriftsvinklar med hjälp av enandra lastbil förbun-

den med den första via en kabel med kraftmätare, se

figur 2.3. Vidare uppmättes tröghetsmoment och fjäd-

ringskarakteristika i Speciella riggar.

överensstämmelsen mellan fältprov och simulering be-

dömdes vara tillräckligt god för att man skulle

kunna föreslå användning av datorsimulering som

kontrollmetod för godkännande av fordonskombinationers

dynamiska stabilitet vid väjning. Exempel på jämförel-

ser visas i figur 2.4.

lesäârlâäââkteäsä_esä_âä§âlâ2_till_ääâz

De fordringar som föreslås uppfyllda för att väjnings-

provet skall anses godkänt har relaterats till ett

antal riskfaktorer som valts så att de har nära sam-

band med verklig olycksrisk. Riskfaktorerna är föl-

jande:

'VTI RAPPORT 234
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Axelsidavvikelse (utrymmesbehov)

. Avdriftsvinkel

Oscillatorisk dämpning

Vältrisk

. Förstärkning bakåtU
1

»
b

U.
)
N

__
x

0
.

Axelsidavvikelse karakteriserar utrymmesbehovet 1 sid-

 

led. Det föreslagna kravet innebär att alla hjul skall

hålla sig inom 7 m bred väg och inte vidröra ett 10 m

långt hinder som lämnar 4 m fritt för passage. Detta

ger gränser för axelcentras sidavvikelse som visas i

figur 2.5.

Avdriftsvinkeln är ett mått på friktionsutnyttjande

 

och sladdrisk. Det föreslagna kravet är att ingen

axels avdriftsvinkel får överskrida 150 mrad (8,60)

med undantag för framaxeln. Gränsvärdet baseras på att

mätningar visar att kraften per avdriftsvinkelenhet

minskar kraftigt från och med denna vinkel och därmed

har motsvarande negativ effekt på sladdrisken. Fram-

axeln har undantagits eftersom den står under direkt

kontroll av föraren.

Oscillatorisk dämpning. En pendlande släpvagn utgör

en trafikfara för omgivande trafik och de svängningar

som induceras av väjningsmanövrer bör därför dämpas

snabbt. Föreslaget krav är att alla avdriftsvinklar

måste ha minskat till under 20 mrad (1,150) efter att

ha passerat den punkt där framaxeln gått rakt 75 m

efter fullbordad väjning.

Vältningsrisk definieras som:

 

Hjullast på vänster sida
RV = _ 1

Statisk hjullast på vänster sida

 

Värdet RV = 0 betyder ingen lastöverflyttning medan

RV = 1 innebär vältning eller hjullyft på ena sidan.
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RV kan också beräknas för en komplett fordonsenhet

och måste vara mindre än 1 för varje enhet och axel

under manövern.

Förstärkning bakåt ibland kallad pisksnärtseffekt har

 

definierats för riskfaktorerna avdriftsvinkel och vält-

ningsrisk enligt följande:

êyêäiâzêyiaäeiäääêzäääaiag_äêkåz definieras som
förhållandet mellan medelvärdet av maximivärdena för

samtliga axlar på en släpfordonsenhet (A), och medel-

värdet av maximivärdena för samtliga axlar utom fram-

axeln hos dragfordonet (B), dxrs förstärkningen är

A/B.

YâlEaiggêäiêkiêäêgäzkaiag_äeäåä definieras som för-
hållandet mellan medelvärdet av maximivärdena för

samtliga axlar på en släpfordonsenhet (A) och medel-

värdet av maximivärdena för samtliga axlar på drag-

fordonet (B) I de fall

dragbil med påhängsvagn förekommer i kombinationen

behandlas dessa i detta fall som ett fordon (B). Om

riskfaktorförstärkningen överstiger ett kan föraren

d v s förstärkningen är A/B.

förledas att tro att manövern är mindre kritisk än

den verkligen är. På grund av den dåliga återkoppling-

en till föraren får man betrakta detta som ett all-

varligt problem. Föreslaget krav är emellertid att

förstärkningen bakåt inte får överskrida 2. Orsaken

är att nu existerande konstruktioner inte klarar

kravet 1 som skulle varit önskvärt. Ytterligare forsk-

ning och teknisk utveckling är nödvändig innan kravet

kan skärpas.

Konsekvenser av föreslagna krav

För att få en uppfattning om effekten av föreslagna

krav på befintlig vagnpark har ett stort antal simu-

leringar genomförts. I figurerna 2.6 och 2.7 visas
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exempel på lastbilar ochsläpvagnar som provats i möj-

liga kombinationer med varierande överhäng, dragstångs-

längder, krängstyrning etc samt resultaten av dessa

prov. Av resultaten framgår att majoriteten av kombi-

nationerna klarar kraven med god marginal. Endast

några korta släp samt några släp med s k lång boggi

har fallit igenom.

Beträffande kritiska konstruktionsparametrar har re-

sultaten hittills pekat på följande:

1. Antalet ledpunkter bör vara litet.

Avståndet mellan bakaxel och k0ppling bör vara

så litet som möjligt.

Hjullasterna bör hållas så låga som möjligt.

Släpvagnar med stort axelavstånd är att föredra.

Styrbara bakaxlar avsedda att minska utrymmesbeho-

vet i snäva kurvor kan ha en negativ effekt vid

väjningsmanövrer vid hög hastighet.

Krängstyrning på släpvagnsaxlarna har en påtaglig

negativ eller positiv effekt och bör därför inte

försummas vid konstruktionsöverväganden.

Däckkarakteristika har stor betydelse för resul-

taten. Däck med bättre våtgrepp skulle därför

innebära en förbättring. Eftersom vägbaneytan

inverkar på karakteristiken är utöver provbanans

vägbeläggning däcken avgörande för resultaten

vid experimentella prov. I datorprovet används

standardiserade däck/vägbanekarakteristika. En

dålig kombinationsgeometri kan därför inte upp-

vägas genom bättre däck eller bättre vägbana. I

VTI RAPPORT 234
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datorprovet använda karakteristika motsvarar medelgo-

da betingelser. Ett problem vid experimentella prov

är att existerande provbanor ofta har bättre friktion

än normala Vägar. Resultaten från sådana prov kan där-

för förväntas bli något gynnsammare än här föreslaget

dataprov.

VTI RAPPORT 234
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Färdriktning.

    

Avdriftsvinkelmätare

    

  

  

DE I_ JU

Figur 2.3. Mätning av däckskarakteristika
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AXELSIDAVVIKELSE

FÖRSLAG nu_ KRAV

Axelcentrcl måste hålla
sig inom figurens gränser
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.Figur 2.5. Föreslagna för
avvikelse

gränser axelcentras sid-
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Lastbilar och släpvagnar använda vid
simuleringar. A, BI CI D, E anger varia-

tion av kopplingsläge och dragstångslängd
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SLÄPVAGNSTYP

Kod: FT 3 - 115 LB

FT =Släpvagn (Eull grailer
3 = Tre axlar
115 = Flaklängd i dm

= Lång boggiLB
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Figur 2.7.
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Variationsområde för riskfaktorer för kom-
binationer av lastbil och släpvagn enligt
figur 4.6 vid Väjningsprov
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MANÖVERPROV 2. VÄLTNINGSSTABILITET

Allmänt

Vältningsolyckor uppkommer dels genom att ena sidans

hjul kommer utanför vägbanan och skär ned i ett dike

eller vägbankett med otillräcklig bärighet dels genom

att sidaccelerationen i samband med kurvtagning eller

Väjning blir för stor. I det förra fallet blir lutning-

en så stor att tyngdkraften Välter fordonet.

Antalet polisrapporterade vältningsolyckor i den offi-

ciella statistiken är ganska lågt men det finns skäl

att anta att det verkliga antalet är betydligt större.

ökning av tillåtnaaxellaster och minskning av fordons-

längden kommer troligen att ge ökad tyngdpunktshöjd

om inte.krav på vältningsstabilitet införs.

Det är inte ovanligt att lastfordon välter om centri-

fugalkraften överstiger ca 30 procent av tyngdkraften.

En personbil klarar ca 100 procent eller mer om inte

däcken dessförinnan har förlorat väggreppet. Det är

alltså stor risk att många trafikanter - inte bara

lastfordonsförarna - överskattar de tunga fordonens

väjnings- och kurvtagningsförmåga.

1975) från stu-

dier utförda vid VTI, tenderar många förare att över-

Enligt resultat (se Strandberg et al,

skatta fordonets vältningsstabilitet vid låg fart och

underskatta den vid hög fart. Dessa resultat indikerar

att begränsning av den högsta tillåtna hastigheten inte

är effektivt mot renodlade vältningsolyckor. Det är

vidare känt att bilförare har en tendens att utnyttja

lägre sidacceleration vid ökad hastighet, vilket lika-

ledes antyder att lägre hastighetsgränser inte kommer

att reducera antalet renodlade vältningsolyckor.
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Grundläggande teori

 

Kvoten mellan halva effektiva spårvidden C och tyngd-
eff

punktshöjden h är primärt avgörande för vältningssta-

biliteten. Se figur 3.1. Om krängningen kan elimineras

fullständigt är denna kvot lika med kvoten mellan högsta

möjliga sidacceleration utan vältning SA (prOportio-
V

nell mot den s k centrifugalkraften), och tyngdacce-

lerationen, g (pr0portionell mot tyngdkraften).

SA vältningsgräns = Ceff
g h

 

Ökad krängstyvhet kan alltså inte ge högre vältnings-

gräns än vad som anges av ovanstående uttryck. Om man

önskar en påtaglig minskning av skillnaden i vältnings-

stabilitet mellan personbilar och lastfordon måste

alltså den effektiva spårvidden (se figur 3.1) ökas

och/eller tyngdpunktshöjden minskas för många tunga

fordon.

Läget för kontaktkrafternas resultant (punkten A i

figur 3.1 och däckens sidfjädring avgör den effektiva

spårvidden, som kan vara avsevärt mindre än den nomi-

nella enligt mätresultaten från Nordström et al (1972).

Detta gäller i viss mån även om den nominella spår-

vidden mäts mellan tvillinghjulens respektivesymmetri-

plan på en axel med två hjul på varje sida. Enkelhjul

("supersingel") som placeras långt ut på axeln bör

kunna ge större effektiv Spårvidd än tvillinghjul inom

samma fordonsbredd.
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I tankfordon där lasten är rörlig i sidled kan dyna-

miska tillskottskrafter sänka vältningsgränsen till

mindre än hälften av vad som anges av uttrycket ovan -

se Strandberg et al (1975). Liknande effekter kan upp-

komma vid kraftig krängning och vid andra typer av rör-

lig last, som t ex hängande djurkroppar.

Ökad vältningsstabilitet innebär också sekundärt ökad

sladdningsstabilitet. Genom att ett fordon med större

vältningsgräns får mindre lastöverflyttning till de

kurvyttre hjulen erhålls större sidkraftupptagnings-

'förmåga för hela axeln.

 

 

 

 
 

  

   

  

   
Figur 3.1. Kraftsamband vid vältningsgränsen. Resul-

tanten (F) till tyngdkraft (m-g) och "centri-
fugalkraft" (m°SAV)skär då vägbanan i cent-

rum av de kurvyttre hjulens kontaktyta (A).
Figuren antyder hur tyngdpunktshöjden (h),
effektiv spårvidd (2 c ) och krängning

. eff
($) inverkar. 
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Förslag till krav och kontrollmetod

 

För lastfordon över 3 500 kg totalvikt skall Vältsä-

kerheten vid tillåten totalvikt på 10/16 tons väg

uppgå till minst 4 m/s2 vid ett statiskt vältnings-

prov på ett lutande plan. Detta krav skall anses upp-

fyllt om en vältgräns på minst 4 m/s2 uppnås vid en

teoretisk beräkning enligt bilaga A. Den lasthöjd vid

vilken denna gräns uppnås anges i besiktningsinstnu-

mentet som högsta tillåtna lasthöjd. Normalt betraktas

lasten vid beräkningen som homogen och rätvinklig med

en bottenyta lika med flakytan. För fordonmed väl-

definierad last eller skrymmande men lätt last kan

särskilda tillåtna fordonshöjder för dessa fall be-

viljas efter kontrollräkning. Beräkningen finns inlagd

i simulatorprogrammet för manöverprov 1 avseende kör-

fältsväxling och utnyttjar samma grunddata. Ett prak-

tiskt prov avseende statisk vältgräns är ett godkänt

alternativ.

Konsekvenser av föreslagna krav

 

För att erhålla underlag för rimliga krav på vältnings-

säkerhet har en rad statiska vältningsprov utförts

vid VTI. Dessa har gällt enSkilda lastfordon, dragbil

med påhängsvagn samt släpvagnar, Proven har i regel

utförts på fullastade fordon dels med höj- ochsänk-

bar speciallast dels med ordinarie last (tankbilar

med olja). Resultaten som illustreras av figurerna

3.2 och 3.3 visar enligt institutets bedömning att

krav på en vältningsgräns motsvarande sidacceleratio-

nen 4 m/s2 är tekniskt rimlig med hänsyn till möjlig-

heterna att utnyttja maximalt tillåtna axelbelast-

ningar. En teoretisk utredning rörande förutsättning-

arna för containertransporter med fullt utnyttjad

lastkapacitet har utförts vid VTI. Denna visar att

detta bör vara tekniskt möjligt även med konventio-

nella konstruktioner utan nedbyggnad mellan axlarna
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om krängstyvheten hålls tillräckligt hög. Den med hän-

syn till passage under viadukter normalt möjliga höj-

den på något över 4 m kommer dock inte att kunna ut-

nyttjas med full last. Högre krängstyvhet speciellt

på lastbilar torde bli en följd av det föreslagna kra-

vet. I Vissa fall kan detta medföra en kraftigare ram-

konstruktion.
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Figur 3.2. Vältningsgränsen som funktion av tyngd-
punktshöjden Vid statiska vältningsprov
pa lutande plan
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Toto! höjd

2 -* Flakhöjd

1 . . . _ 2
Vbhnmgsgrbns - 4 m/s

Lasthöjd

I l 1 I =:
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Iasfvikt (ton)

Ål
Volymvikf

390 kg/m3 (ms)

15'

3 .
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Figur 3.3. Samband mellan lastvikt, maximalt tillåten

 

lasthöjd över flak respektive minsta till-
låtna lastlängd vid 2.5 m bred rektangulär
last med olika volymvikt och krav på en
statisk vältningsgräns av 4 m/s . Sambanden
baseras på vid VTI uppmätta fordonsdata.
Större lasthöjder genom vältningsstabilare
fordon torde vara möjliga.

VTI RAPPORT 2 3 4



27

MANÖVERPROV 3. UTRYMMESBEHOV I VÄGKORSNINGAR OCH CIR-

KULATIONSPLATSER

Allmänt

I VTI rapport nr 51 1974 "Manöverutrymmesbehov hos

långa fordonskombinationer" påvisas att majoriteten

av de längre fordonskombinationerna nödgas företa från

trafiksäkerhetssynpunkt tvivelaktiga manövrer för att

bemästra framkomlighetsproblemen. Ekipagen tvingas i

vägskäl ut i motriktade körfält och i cirkulations-

platser tas ofta mer än ett körfält i anspråk.

De ogynnsammaste manöverutrymmesegenskaperna finner

man hos den enledade kombinationstypen dragbil med

påhängsvagn. En sådan kombination med 18 m längd vi-

sade sig vara mera utrymmeskrävande än samtliga andra

studerade kombinationstyper med 24 m totallängd. En

jämförelse inom kombinationstypen lastbil + släpvagn

mellan den gynnsammaste 24 m kombinationen och den

ogynnsammaste 18 m kombinationen gav vid handen att

skillnaderna i utrymmesbehov var små. En generell

begränsning av fordonslängden ger således inte med

säkerhet en påtaglig minskning av manöverutrymmesbe-

hovet.

En genomgång av utländska bestämmelser rörande ut-

rymmesbehov gav att samtliga eurOpeiska länder med

sådan lagstiftning hade samma huvudtyp av bestämmelse,

nämligen ett cirkelkörningsprov mellan två givna radier

som fordonets begränsningar inte får överskrida. Det

bedömdes lämpligt att följa det internationella mönstret

vid utformning av ett förslag till svensk bestämmelse

men att kraven med hänsyn till den i Sverige tillåtna

totallängden på 24 m skulle ställas något lägre.
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Förslag till provmetod, krav och.kontrollgetod

 

Fordon och fordonskombinationer måste vara så konstru-

erade att den vid 3600 cirkelkörning svepta ringfor-

miga ytan med en yttre radieav 15 m inte har större

bredd än 7,7 m.

gränsning föras på radien 15 m. Vid inkörning i denna

cirkel längs en tangent får ingen del av fordonet eller

Därvid skall fordonets yttersta be-

fordonståget svänga ut mer än 0,5 m från den tangent

(avståndet u i figur 4.1). Det sistnämnda tillägget

har gjorts efter Västtyskt mönster för kontroll av

utsvängning av baköverhäng i svängens inledningsskede.

I de länder som har en liknande provmetod, d v s

Västtyskland, Nederländerna och österrike, har yttre

radien satts till 12 m. I dessa länder är emellertid

den totala fordonslängden maximerad till 18 m medan

man i Sverige tillåterlängder upp till 24 m. Detta

förhållande skulle om ytterradien sattes till 12 m

medföra att bredden hos sveparean blev lika stor som

ytterradien om inte ytterligare kombinationer skall

slås ut jämfört med den föreslagna bestämmelsen. En

sådan utformning av provet har bedömts som mindre

lämplig från försöksteknisk synpunkt. Radien 15 m

har helt enkelt valts som närmaste större femtal.
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Uppfyllandet av kraven i den föreslagna bestämmelsen

föreslås bli kontrollerade antingen med körprov eller

via beräkning. Vid VTI har ett datorprogram utvecklats

med var hjälp detta kan göras snabbt och till låg kost-

nad varvid även en ritning över spårbilden presenteras.

Ett exempel visas i figur 4.2.

Konsekvenser av föreslagna krav

För närvarande tillämpar Svensk Bilprovning ett ut-

rymmesprov som simulerar en gathörnspassage med 8.5 m

gatubredd. Detta prov är lindrigare än det nu föreslag-

na. Med den föreslagna bredden på största tillåten

sveparea kommer de längre kombinationerna av typen

dragbil med påhängsvagn inte att klara kraven. Däri-

genom elimineras de kombinationer vars utrymmesbehov

uppvisar de största värdena. Den övre gränsen för av-

ståndet kingpin - bakre axel blir beroende på dragbi-

lens axelavstånd 9-9,5 m vilket innebär att påhängs-

vagnar för transport av 40-fots containers inte kommer

att beröras.

För lastbil med släpvagn gäller att de ogynnsammare

kombinationerna inte kommer att godkännas. Maximi- och

minimiekipagen har svepytebredder på 9,2 respektive

6,9 m. De flesta 24 m kombinationerna torde ha utrym-

mesbehov som ligger tämligen nära minimivärdet. Antalet

dispensfall blir därigenom jämförelsevis få. Som

exempel kan nämnas att en fordonskombination med en

sammansättning som kan betraktas som normal och där

släpvagnen kan lasta 40-fots containers har en svep-

ytebredd på 7,5 m. För dragbil med påhängsvagn och

släpvagn är förhållandet jämförbart med lastbil med

släpvagn. De mest ofördelaktiga ekipagen klarar inte

bestämmelsen. I fallet lastbil med två släpvagnar upp-

fyller samtliga sammansättningsmöjligheter stipulerat

krav.
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För de studerade trafiksituationerna blir effekten av

bestämmelsen jämfört med nuläget påtaglig och kan

sammanfattas på följande sätt:

Vid högersväng från primärväg till anslutande sekundär-

väg utan refug minskas maximalt ianspråktaget utrymme

utanför körbanan från 2,6 till drygt 1 m.

Vid vänstersväng skärs sekundärvägens motriktade kör-

fält i relativt liten utsträckning.

I T-korsning mellan primärväg och anslutande sekundär-

väg med refug är det endast vid högersväng från sekun-

därväg till primärväg som kombinationens inre begräns-

ningspunkt går utanför körbaneområdet. Maximal över-

trädelse minskar här från ca 2,0 till 0,6 â 0,7 m.

För övriga svängar föreligger problemfrihet.

I tvåfältiga cirkulationsplatser minskar utnyttjandet

av vidliggande körfält i sådan utsträckning att ett

samtidigt framförande av ett singelfordon blir möjlig.

De ogynnsammare fordonskombinationerna går dock fort-

farande utanför det egna området.

I enfältig cirkulationsplats med 4,5 m körbanebredd

är genomfart möjlig för praktiskt taget samtliga kom-

binationer.

Ramper i trafikplatser förorsakar liksom i nuläget inte

några manöversvårigheter för någon av de studerade

kombinationerna.

Högersväng i gatukorsning är framkomlig i eget körfält

om detta är minst 7 m brett. Förhållandet är detsamma

för vänstersväng.
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Figur 4.2 Exempel på VTI cirkelprov utfört med hjälp
av dator.
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MANÖVERPROV 4. STEADY STATE DYNAMISK OFF-TRACKING VID

HÖG HASTIGHET

Allmänt

Benämningen off-tracking än: normalt förbunden med ut-

rymmesbehovet i kurvor medliten radie utan beaktande

av sidaccelerationer och problemet är här att de bakre

axlarna rör sig längs en mindre radie än framdelen.

Vid hög hastighet är denna "kinematiska" off-tracking

i allmänhet liten på grund av den mycket större kurv-

radien. Off-tracking orsakad av de avdriftvinklar som

uppstår vid uppbyggandet av sidkrafter vid kurvtagning

kan däremot åstadkomma att kombinationens bakre hjul

svänger längs en större radie än framhjulen. (Figur 7.1).

Under väjningsprovet uppstår denna typ avoff-tracking

som ett övergångstillstånd. Sidavvikelsen hos sista

axeln i förhållande till framaxeln vid fortfarig kurv-

tagning bedöms emellertid också vara av intresse efter-

som den kan förefalla mindre farlig för föraren än den

i själva verket är. Faran ligger i att de bakersta

hjulen kan komma utanför vägbanan på kurvyttre sidan

utan att föraren har möjlighet att observera detta i

backspegeln.

Förslag till provmetod, krav och kontrollmetod

För att erhålla en rimlig säkerhet mot detta föreslås

därför följande bestämmelse.

- Med maximal separat tillåten bruttovikt för i for-

donskombinationer ingående fordonsenheter och en

tyngdpunktshöjd som ger vältgränsen 4 m/s2 skall en

sidacceleration av minst 2 m/s2 bibehållas i 5 sek
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vid en hastighet av minst 70 km/h. Som krav för god-

känt prov föreslås en maximal spårförskjutning

(off-tracking) utåt på 0.5 m under provet. Som kon-

trollmetod föreslås ett datorsimuleringsprovförfaran-

de med utnyttjande av samma fordonsmodell och fordons-

data som vid den datorsimulerade väjningsmanövern.

Konsekvenser av föreslagna krav

 

Figur 5.1.

Provet bedöms med uppställda krav endast beröra långa

fordonskombinationer där extrema åtgärder vidtagits

för att höja framkomligheten i snäva kurvor.
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FÖRSLAG TILL KONTROLLFÖRFARANDE

För att erhålla full säkerhet rörande en given fordons-

kombinations manöveregenskaper vid såväl låg som hög

hastighet skulle fältprov med varje enskild kombina-

tion vara nödvändig. Detta är inte genomförbart med

de resurser Svensk Bilprovning för närvarande förfogar

över. Erforderlig utbyggnad av provbanor, mät- och

personalresurser skulle medföra kostnader för besikt-

ningen som bedöms endast vara realistiska för typprov-

ning där de fördelas på ett stort antal enheter. Typ-

provning förekommer emellertid knappast för närvarande

bl a p g a att fordonen oftast är individuellt anpas-

sade efter kundens önskemål.

Kravet på utbytbarhet av dragfordon till ett släpfordon

gör sambesiktning av de individuella fordonen till

ett såväl administrativt som kostnadsmässigt betungande

förfarande.

Kontrollen av att dragfordon och släpfordon utgör en

trafiksäker kombination bör därför utformas så att den

kan utföras på fordonen var för sigvid registrerings-

besiktning. Endast i undantagsfall bör sambesiktning

vara nödvändig.

För att detta skall vara möjligt måstekontrollförfa-

randet vara starkt förenklat.

Kontrollen föreslås ske genom ett intygsförfarande

där släpvagnstillverkaren åläggs att inge ett intyg

från en av trafiksäkerhetsverket godkänd provningsin-

stans. Av intyget skall framgå till vilka dragfordon

släpfordonet får kopplas samt vilken tyngdpunktshöjd

och lasthöjd över flak som är tillåten. Intyget baseras

på datorsimuleringar respektive beräkningar avseende:
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l. Dynamisk stabilitet vid Väjningsprov i form av

dubbel körfältsväxling

2. Tillåten tyngdpunktshöjd respektive totalhöjd över

flak för lasten

3. Utrymmesbehov vid låg hastighet (cirkelprov)

4. Utrymmesbehov vid hög hastighet under inverkan av

konstant sidacceleration

De för dessa simuleringar och beräkningar erforder-

liga data avseende släpvagnen framgår av datablankett

i bilaga B och kan lätt erhållas ur normalt förekom-

mande konstruktionsunderlag. Som underlag för kontroll-

simuleringar och beräkningar skall tillverkaren till-

handahålla en ifylld datablankett samt konstruktions-

ritningar med fjäder och axelspecifikationer.

Vid kontrollen använda dragfordonsdata föreslås omfatta

ett antal "normalfordon" som täcker in flertalet före-

kommande dragfordon. önskar man utnyttja dragfordon

som faller utanför normalregistret får man utföra sär-

skild kontroll för de individuella fallen. Vid kon-

trollen godkända normaldragfordon specificeras i släp-

fordonets besiktningsinstrument.

För dragfordon föreslås att det vid registreringsbe-

siktning fastställs om de kan klassas som "normalfor-

don". Om så är fallet införs i besiktningsinstrumentet

uppgifter om axelavstånd och avstånd mellan bakaxel

och koppling. Är fordonet utrustat med flera axlar än

två avser måtten teoretiska ersättningsaxlar. Drag-

fordonet får då kopplas till släpfordon av vars besikt-

ningsinstrument framgår att de aktuella måtten är

tillåtna.

För dragfordon som på grund av avvikelser från normal-

specifikationerna kräver individuellt kopplingsintyg
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anges endast att så är fallet.

För alla lastfordon innebär förslaget vidare att maximal

tyngdpunktshöjd och lasthöjd över flak fastställs genom

ett förenklat beräkningsförfarande enligt bilaga A.

För dragfordon med vändskivekOppling ställs Vissa krav

på krängstyvhet hos fordon och koppling för att de

skall klassas som normalfordon.

Kontrollberäkningarnas antal hålls så lågt sommöjligt

genom

- avgränsat variationsområde på dragfordonsdata

- avgränsat variationsområde på lätt föränderliga

släpfordonsdata (dragstångslängd)

- begränsning av lastfall till max-last-fallet för det

enskilda fordonet på 10/16 tons Väg dvs utan hänsyn

till den reduktion som kan betingas av avståndet

mellan första och sista axel i kombinationen

- lämplig intervalldelning inom variationsområdet för

kritiska fordonsdata

- avsökningsförfarande enligt principen att söka sämsta

tillåtna kombination vilket ger lägsta kostnad för

gynnsamma släpvagnskonstruktioner.

Som nämnts i det föregående får kombinationer som fal-

ler utanför standardvariationsområdet provas indivi-

duellt. Släpfordonet är i dessa fall som regel konstru-

erat för ett speciellt dragfordon. Kontrollen kan då

begränsas till ett kombinationsfall och kopplingstill-

ståndet gälla endast ett dragfordon.
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Ett samtidigt införande av föreslagna kontrollför-

faranden för alla släpfordonskategorier skulle inne-

bära en orealistiskt stor arbetsbelastning i initial-

skedet både för de instanser som skall svara för

kontrollförfarande och intygsgivning och för tillver-

karna av släpfordonen. Införandet bör därför ske

successivt och kategorivis, varvid axelkonfiguration/

viktklass föreslås som grundläggande indelningsbas.

Enligt den utförda konsekvensstudien är de två mest

kritiska kategorierna tvåaxliga och treaxliga släp-

vagnar med spridd boggi. Följande ordningsföljd

föreslås vid införandet av kontrollsystemet

1. Tvåaxliga släpvagnar/20 ton

2. Treaxliga släpvagnar med spridd boggi/30 ton

3. Fyraxliga släpvagnar med spridd boggi/36 ton

4. Treaxliga släpvagnar/26 ton

5. Fyraxliga släpvagnar/32 ton

6. Påhängsvagnar

7. Släpkärror

För respektive kategorier upprättas innan kravet på

kontrollintyg träder i kraft en databas som täcker in

förekommande axelavstånd och krängstyvhetskarakteris-

tika. Cirka 50 kombinationer av dessa storheter bedöms

vara tillräckligt. För varje sådan kombination bestäms

tillåtna dragstångs/dragbilskombinationer. Framtagan-

det av dessa innebär cirka 2500 simuleringar per kate-

gori. För sju kategorier krävs således cirka 17500

simuleringar. När denna databank är upprättad skall

alla normala kombinationstyper vara inrymda i systemet.

Tidsåtgång och kostnad för upprättandet av denna data-

bank och tillhörande administrativa system uppskattas

till högst fem år och fem miljoner kronor i 1981 års

penningvärde. I dessa kostnader ingår en komplettering

av befintlig dator vid VTI med en extra terminal,
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skivminne och bandstation. Den kontinuerliga driften

av kontrollverksamheten bedöms kräva en kvalificerad

handläggare på heltid.

Finansieringen sker förslagsvis genom en standardav-

gift inbakad i avgiften för besiktningsinstrumentet

för de fall som täcks av databanken och en kostnads-

täckande avgift för övriga.
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BESIKTNINGSUPPGIFTER

I det följande beskrivs de besiktningsuppgifter som

föreslås införda för att reglera sammansättningen av

fordonskombinationer innehållande följande fordons-

kategorier

lastbil

dragbil för påhängsvagn

släpvagn

påhängsvagn

släpkärra

styraxel till påhängsvagn (dolly)

Lastbil

För fastställande av om lastbilen kan klassas som

normalfordon skall följande data kontrolleras:

Avstånd mellan främre begränsning och framaxel

Max-värde: 1,50 m

Maximalt styrutslag

Min-värde: 450 på innerhjul

Avstånd mellan fram- och bakaxel

Max-värde: 5,6 m

Avstånd mellan bakaxel och släpvagnskoppling

Max-värde: 3,5 m

Avstånd mellan bakaxel och bakre begränsning

Max-värde: Halva axelavståndet +l m

Om angivna gränsvärden innehålls införs uppgifterna om

axelavstånd och avstånd mellan bakaxel och släpvagns-

koppling i besiktningsinstrumentet under lämplig
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rubrik t ex "Uppgifter för tillkoppling av släpfordon".

Observera att för fordon med fler än två axlar avses

med fram- respektive bakaxel respektive teoretiska er-

sättningsaxlar. Om fordonet inte kan klassas som nor-

malfordon anges att särskilt kopplingsintyg för släp-

vagn erfordras. Utöver dessa uppgifter beräknas maxi-

malt tillåten lasttyngdpunktshöjd över flak respektive

maximal lasthöjd över flak och införs i besiktnings-

instrumentet.

Dragbil för påhängsvagn

 

För fastställande av om en dragbil för påhängsvagn

kan klassas som normalfordon skall följande data

kontrolleras:

1. Avstånd mellan främre begränsning och framaxel

Max-värde: 1,50 m

2. Maximalt styrutslag

Min-värde: 450 på innerhjul

3. Avstånd mellan fram- och bakaxel

Max-värde: 5 m

4. Vändskivekopplingens vinkelrörlighet i krängled

Max-värde 30 vid 40 000 Nm

5. Fordonets totala krängstyvhet

0,6 - 106
106 Nm/rad för treaxlig dragbil

Min-värde: Nm/rad för tvåaxlig dragbil

Värdena avser mätning eller beräkning vid 00 kräng-

vinkel och innefattar även däckfjädring. Belastning

på vändskivan skall motsvara maximalt tillåten axel-

last för fordonet vid färd på väg dvs 10 eller 16 ton.
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Om gränsvärdena innehålls införs axelavståndet (obser-

vera att detta avser teoretiska ersättningsaxlar om

antalet axlar är fler än två) i besiktningsinstrumen-

tet under rubrik "data för tillkoppling av påhängs-

vagn".

Om gränsvärdena inte innehålls anges i instrumentet

att särskilt kopplingsintyg erfordras.

Släpvagn

För fastställande av till vilka dragfordon en släpvagn

får kopplas bestäms genom datorsimulering och beräk-

ning tillåtna kombinationer i nedanstående datamatris

Vilken införs i besiktningsinstrumentet.

Data för tillåtna dragfordon

(gäller normalfordon)

 

 

         

Max axel Max avstånd bakaxel (ersätt-
avstånd ningsaxel) - släpvagnskoppling

(m) (m)

3.8 X X X X

4.2 X X X X

4.6 X X X X

5.6 X X X X

2.5- 3.00- 3.50- 4.00
2.99 3.49 3.99 4.50

Avstånd mellan dragögla och
framaxel på släpvagnen (m)

   

X) Något av följande värden kan förekomma: 1, 1.25,
1.5, 1.75, 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5

eller - vilket innebär att dragfordon med denna
kombination inte är tillåtet.
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Därutöver beräknas tillåten tyngdpunktshöjd respektive

total höjd över flak för lasten vid totalvikt och in-

förs i besiktningsinstrumentet.

Påhängsvagn

 

För fastställande av till vilka dragfordon en påhängs-

vagn får kOpplas bestäms genom teoretisk beräkning

maximalt tillåtet axelavstånd för ett som normalfordon

klassat dragfordon. Beräkningen avser i detta fall

endast cirkelprov vid låg fart. Den dynamiska stabili-

teten vid väjning utan bromsning har visat sig inte

vara någotproblem för enledade kombinationer med kon-

ventionell påhängsvagn och någon kontrollsimulering

föreslås därför inte.

Har påhängsvagnen någon form av styrda axlar före-

slås krav på individuellt kopplingsintyg baserat även

på datorsimulerat väjningsprov.

I normalfallet anges maximalt tillåtet axelavstånd på

dragfordon.

Maximalt tillåten tyngdpunktshöjd respektive lasthöjd

över flak för lasten beräknas för påhängsvagnen kopp-

lad till ett normaldragfordon. Dessa data införs i

påhängsvagnens besiktningsinstrument.

Om påhängsvagnen skall utnyttjas som en vanlig släp-

vagn genom tillkoppling av en styraxel föreslås att

de två fordonsenheterna sambesiktigas och undergår

samma kontrollförfarande som en släpvagn.
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7.5 Släpkärra

 

För fastställande av till Vilka dragfordon en släp-

kärra får kopplas bestäms genom datorsimulering och

beräkning av tillåtna kombinationer i nedanstående

datamatris vilken införs i besiktningsinstrumentet.

Data för tillåtna dragfordon

(gäller normalfordon)

   

 

 

 

  

 

 

 

Max axel- Max avstånd
avstånd bakaxel - släpvagnskoppling

(m) (m)

3.8 X X X X

4 2 X X X X

4 6 X X X X

5 6 X x x X

2.5- 2.75- 3.0- 3.5-
2.74 2.99 3.49 4.5

Avståndet koppling - släp-
kärreaxel (m)

 

 

 

X) Något av följande värden kan förekomma: 1, 1.25,
1.5, 1.75, 2, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5 eller
- vilket innebär att denna kombination inte är

tillåten.
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Därutöver beräknas tillåten tyngdpunktshöjd respektive

total höjd över flak för lasten vid totalvikt och in-

förs i besiktningsinstrumentet.

Styraxel till påhängsvagn

 

För fastställande av i vilka fordonskombinationer en

styraxel till påhängsvagn, även kallad "dolly", får in-

gå föreslås att styraxeln kontrolleras tillsammans

med aktuell typ av påhängsvagn som om de utgjort de-

lar av en konventionell släpvagn. I besiktningsinstru-

mentet anges tillåtna kombinationer av påhängsvagnar

och dragfordon. För påhängsvagnarna kan registrerings-

nummer eller typintygsnummer användas.

Data för tillåtna dragfordon

(gäller normalfordon)

 

 

 

   

 

Max avstånd
ÅMax axelavstånd bakaxel - släpvagnsk0pplinj

(m) (m)

1 3.8 X X X X X X

4 2 X X X X X X

4.6 X X X X X X

5.6 X X X X X X

Registreringsnr

för tillåten
påhängsvagn

Typintygsnr för
tillåten på-
hängsvagn

    

  

 

  

X) Följande värden kan förekomma: 1, 1.25, 1.5, 2,

2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5 eller - vilket

innebär att denna kombination inte är tillåten.
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Beräkning av Vältningsgräns

 

Ett av VTI föreslaget krav är att tunga fordonskombinationer

skall tåla sidaccelerationer upp till 4 m/s2 utan att välta.

Det är då önskvärt att kunna beräkna den tyngdpunktshöjd som

ett fordon kan ha för att klara detta. En sådan approximativ

beräkning görs även i programmet. Hänsyn tas här till tyngd-

punktens förskjutning i sidled pçya krängningen. Däremot för-

summas sådana saker som ramelasticitet och däckens sidfjäd-

ring. Man kan förmoda att detta leder till att beräknings-

programmet tillåter något högre tyngdpunktshöjder än vad

en fältmätning i en Vältbrygga skulle ge. I de två följande

avsnitten redovisas behandlingen av dels ett tvåaxligt fordon

vilket antingen kan vara en lastbil eller en släpvagn och

dels ett ekipage bestående av dragbil och påhängsvagn för

vilket hänsyn måste tas till de ömsesidiga krafterna och mo-

menten i vändskivan.

Vältningsgräns för tvåaxligt fordon

I följande härledning antas att krängaxeln är fix, hori-

sontell och löper igenom axlarnas tyngdpunkter. Vidare förut-

sätts att krängvinklarna är små så att approximationerna

orzsin o, cos<bz1 kan användas. Följande beteckningar an-

vänds.

b = horisontellt avstånd bakaxel-tyngdpunkt

cb, cf = halva hjulbasen bak respektive fram

e = krängaxelns höjd över markplan

f = horisontellt avstånd framaxel-tyngdpunkt

9 = tyngdaccelerationen (9.81 m/sz)

k$b, kd)f = krängstyvhet bak reSpektive fram

m = fordonets massa

Pb, Pf = axeltryck bak respektive fram

SA = sidacceleration
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U = tyngdpunktens höjd Över krängaxel

APb, APf lastöverflyttning mellan hjulen på samma axel bak

respektive fram

$ = fordonets krängvinkel

Sb, Sf = resulterande reaktionssidkrafter vid däcken

Reaktionssidkrafterna blir

  

_ b
Sf--f_+b - m - SA (1)

S=f-m-SA (2)
b f-+b

Momentekvation runt krängaxeln 0 ger

_U.$.m.g..m.SA.U-+(k$f-+k$b).$==0

och således

$==m-SA-U/(k$f-+k$b-+Uom-g) (3)

Momentekvation runt krängaxeln 0 ger för varje axel för sig

_ 1
APf'ch( -$*-S -e) (4)kcbf f

1
APb ?Ek-3- (kcbb-cb+Sb-e)

Vältning anses ha inträffat så snart något hjul har lyft från

marken dvs så snart

IAPfl 3 Pf/2 (5)

eller

|APb| 3 Pb/2 (7)
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vilket som inträffar först. Variabeln U bestämmes genom ett

 

  

 

  

iterativt förfarande med ekvation (1)-(5) och villkoren (6)

och (7).

of

5
fl/ Li 1 framaxel

f

m°SA

b

Sb 4/ l bakaxel

I cb

  

   

 

m
A

P/2-AP P/2-+AP

  

Figur 1 Schematisk figur med beteckningar för bestämning
av vältningsgräns för ett tvåaxligt fordon.
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Vältningsgräns för dragbil med påhängsvagn

 

Detta ekipage behandlas på i princip samma sätt som tidigare

men förhållandena kompliceras något av kopplingen (vändskivan)

mellan fordonsenheterna. Samma beteckningar som tidigare an-

vändes och påhängsvagnens (semitrailerns) storheter indiceras

med ett 8. I kopplingspunkten införes vertikal- och sidkraft

samt ett längsgående moment enligt figur 2.

Reaktionssidkrafterna vid däcken blir

  

b b"ao
Sf=f+b °m°SA'Fky ° ?Ir-15' (8)

f f+ao
sb=f+b 'm'SA*Fky ° _fTF (9)

aS
35:1- ms ° SA

S

där

Fky==ms - SA (ZS/as-l) (11)

Momentekvation runt krängaxlarna ger för reSpektive fordons-

enhet

Uk-Fky-m-SA-U-U-o-mg-Fsz-Uk.$-+

+ (k$f-+k$b) $-ka==0 (12)

"Uks°Fk '_ms°SA'Us'-Us'$s'ms°g"sz'Uks°$s'+

+kq)s°(bs+ka=O (13)
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Här ärsz den statiska vertikala belastningen som erhålles

ur

F' =- Z -m -g (14)

För det överförda longitudinella momentet antas en olinjär

funktion av krängvinkelskillnaden enligt nedanstående figur

/Åka

W\arctan (ckw)

43 (bp s 4)

 

Detta är avsett att illustrera en koppling med ett visst

glapp i vridled (i op rad) och när detta tagits upp är kopp-

lingen rent elastisk med vridstyvheten ck$ Nm/rad.

För växande sidacceleration SA kommer en lastöverflyttning

från kurvinre till kurvyttre hjul att äga rum. Denna last-

ändring AP kan beräknas för varje enskild axel genom en

momentekvation runt krängaxeln.
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_._L_ . .APf-Zcf (quf q +sf e) (15)

_ 1

_ 1 . , ,
APS-zcs (kd)S $s'+SS es) (17)

Villkoret för vältning är nu att något kurvinre hjul lyfter

från marken. Detta sker när lastöverflyttningen på enaxel

blir lika stor som halva axellasten dvs när likhet råder i

något av sambanden

|APf| i Pf/2 (18)

IAPbl 5 Pb/2 (19)

IAPSI 5 PS/2 (20)

Liksom tidigare kan ett iterativt förfarande användas för

att bestämma den tyngdpunktshöjd hos påhängsvagnen som ger

lyftning av något hjul för ett givet värde på sidacceleratio-

nen .
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f

Sf F
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4
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Figur 2 Schematisk figur med beteckningar för bestämning

av Vältningsgräns för ett ekipage bestående av drag-

bil och påhängsvagn.
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FÖRSLAG TILL BLANKETT FÖR UPPMÄTNING AV VISSA FORDONSDATA
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Anvisningar och blanketter för uppmätning av fordonsdata

för tunga fordonskombinationer för användning vid simulering

i dator av en standardiserad omkörningsmanöver

Syftet med de data som ska mätas upp är delvis att bestämma

massfördelningen hos re5pektive fordonsenhet. Detta åstadkommes

genom att enheten uppfattas som sammansatt av ett antal homo-

gena eller skalformiga, rätvinkliga block. Detta bör ihåg-

kommas om dessa anvisningar på någon punkt skulle vara oklara.

Observera att mätningarna ska utföras på fullastade enheter så

att fjädrarna är ihOptryckta.

Varje fordonskombination tänkes vara sammansatt av ett antal

fordonsenheter som framifrån numreras

1234: Dragfordon

56 Styraxel eller påhängsvagn

78: -"-

90: Påhängsvagn

Dessa enheter är åtskilda av kopplingspunkter rörliga runt en

vertikal axel. Exempel på uppdelning av fordonskombinationer

i mindre enheter framgår av figur 1. Observera att en normal

släpvagn anses bestå av två enheter, styraxel (dolly) och på-

hängsvagn.

Axlarna betecknas på liknande sätt som fordonsenheterna och

eventuella dubbelaxlar indiceras med ett E.

I de följande pappren finns blanketter för

1 st Dragfordon (enhet 1234)

2 st Styraxel (enhet 56 eller 78)

3 st Påhängsvagnar (enhet 56, 78 eller 90)

Lägg blanketterna i rätt ordning och använd beteckningssyste-

met ovan.
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a)

Dragfordon Påhängsvagn Styraxel Påhängsvagn
Enhet 1234 Enhet 56 Enhet 78 Enhet 90

 

Axel 12 34 34B 56 56B 78 90 908

b)
Dragfordon Styraxel Påhängsvagn
Enhet 1234 Enhet 56 Enhet 78

 
  

L 1 13 W

 

 

   

 

Axel 12 34 34B 56 78 788

c)
Dragfordon Påhängsvagn
Enhet 1234 Enhet 56

 

I
' O-Ö'\ 0-0-

56) 56B

  

 

 

 

Axel 12

Figur 1. Exempel på fordonskombinationer med de olika
enheternas och axlarnas beteckningar utsatta

a) Treledad variant

b) Tvåledad variant
c) Enledad variant
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Figur 2.
för dragfordon.
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HR 1

HK t HF

\ \\\ 'HB '

DRA ABAS BAVS

F

O BR 2-c

Figur 3. Beteckningar för de geOmetriska storheter, som skall

anges för eventuell styraxel.
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Figur 4. Beteckningar för de geometriska storheter, som
skall anges för påhängsvagn.
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Dragfordon (enhet 1234)

 

Fabrikat och typ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Längdmâtt (m)

 

 

  

  

 

ABAS Hjulbas

BAVSl) Avstånd mellan boggiaxlarna

DHYTT Främre stötfångare - bakkant hytt

DL2) Lastens längd

FENGB) Framaxelcentrum - motorns tyngdpunkt

 

 

 

 

 

 

FLAZ) Framaxelcentrum - lastens tyngdpunkt

GRAM Ramens längd

IHYTT Främre överhäng

QOl4) Framaxelcentrum - k0pplingspunkt

S Bakkant hytt - framkant flak

XFLAl) Flakpåbyggnadens längd

  

Breddmâtt (m)

    

 

  

BFLAl) Flakpåbyggnadens bredd

BHYTT Hyttens bredd

BLZ) Lastens bredd

BR Ramens bredd

C12 Halva spårvidden fram

C34 Halva spårvidden bak

 

  

Höjdmått (m)

    

 

   

 

 

HB12 Framaxelcentrum - markplan

HB34 Bakaxelcentrum - markplan

HENG Motorns tyngdpunkt - markplan

HFLA4) Flakpåbyggnadens höjd

HHYTT Hyttak - ram

HK K0pplingspunkt - markplan

HL2) Lastens höjd över flak

HR Ramens höjd

HRAM Ramens överkant - markplan
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Vikter (kg)

MBS) Framaxelpaketets vikt inkl hjul

MB345) Bakaxelpaketets vikt inkl hjul
MENGS) Motornscxülväxellådans sammanlagda Vikt

MFLA Flakpåbyggnadens vikt

MHYTTS) Hyttens vikt inkl inredning

MLAZ) Lastens vikt

MO Fordonets tjänstevikt

CVB Axel- eller boggitryck bak vid olastat

fordon och utan efterföljande enheter

tillkopplade

 

 

Tröghetsmoment (kgmz)

 

JBZ126)

JBZB46)

 

Tröghetsmoment för framaxeln kring en

vertikal axel genom dess tyngdpunkt

Tröghetsmoment för bakaxeln eller boggin

kring en vertikal axel genom dess tyngd-

punkt

 

Fjädringskonstanter 7)

 

KFIlZ

CFIlZ

KF134

CFI34

 

Krängstyvhet, framaxel (Nm/rad)

Viskös krängdämpning framaxel (Nms/rad)

Krängstyvhet, bakaxel eller boggi (Nm/rad)

Viskös krängdämpning bakaxel eller

boggi (Nms/rad)

 

Fjäderkonstanter för bakre kOpplingspunkt 8)

 

CKZB4

CV234

 

Kopplingsanordningens styvhet mot skillnad

i girvinklar (Nm/rad)

Kopplingsanordningens viskösa girvinkel-

hastighetsdämpning (Nms/rad)
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Bakaxelarrangemang (sätt kryss för tillämpligt)

 

5....

Ej,...

Enkelaxel

Två axlar eller boggi

E] .... En drivaxel och hjälpaxel

Två drivaxlarEl...,

Belastningsfördelning mellan axlarna 9)

Ingen axel är tvångsstyrd

Någon axel är tvångsstyrd

.... Parallellstyrningll)E]

E] .... Axelstyrningll)

Ange styrutväxling för axlarnall)

Främre axel SK34 =

SK34B= . . . . . .Bakre axel

E:].... 1 däck per sida och axel

[:].... 2 däck per sida och axel

Däckutrustning

Typ och däckdimension

 

Fram

 

Axel 12
Bak

Axel 34

 

I Axel 34B
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Styraxel (enhet .....)

Fabrikat och typ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Längdmått (m)

 

 

 

  

ABAS Dragstångens bakre ände - främre axel

BAVSl) Avstånd mellan boggiaxlarna

DRA Dragstångens längd

F Ramlängd

Q Dragögla - bakre k0pplingspunkt

  

  

Breddmått (m)

 

BR Rambredd

  

 

C Halva spårvidden

 

 

Höjdmått (m)

 

 

  

HB Axelcentrum - markplan

HF Ramens Överkant - markplan

HK Bakre kopplingspunkt - markplan

HR Ramens höjd

   

 

Vikter (kg)

 

 

M Styraxelns totala vikt

MBlO) Axelpaketets vikt

MDRA Dragstångens vikt

  

 

 

 

Tröghetsmoment (kgmz)

 

10)
JBZ Tröghetsmoment för axeln eller boggin

kring en vertikal axel genom dess tyngd-

 

punkt
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Fjädringskonstanter7)

KFI Krängstyvhet, axel eller boggi (Nm/rad)

CFI Viskös krängdämpning, axel eller

boggi (Nms/rad)

 

Fjäderkonstanter för bakre kopplingspunkta)

  

CKZ Kopplingsanordningens styvhet mot skillnad

i girvinklar (Nm/rad)

CVZ Kopplingsanordningens viskösa girvinkel-

hastighetsdämpning (Nms/rad)

 

Axelarrangemang (sätt kryss för tillämpligt)

 

:I En axel

[:].... Två axlar eller boggi

9)
Belastningsfördelning mellan axlarna

[:].... Ingen axel är tvångsstyrd

[:] .... Någon axel är tvångsstyrd

|:| . . . . Parallellstyrningll)

E] .... Axelstyrningll)

Ange StYrUtVäxling för axlarnall)

Främre axel SK = . . . . ..

Bakre axel SKB==......
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'\

[:] .... l däck persida och axel

[_j 2 däck per sida och axel

Däckutrustning

Typ och däckdimension

 

Främre axel Bakre axel
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Påhängsvagn (enhet . . . . ..)

Fabrikat och typ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Längdmått (m)

 

 

 

 

   

 

 

 

ABAS Främre k0pplingspunkt - främre axel

BAVSl) Avstånd mellan boggiaxlarna

DP12) Främre överhäng

F Flaklängd

FL2) Främre k0pplingspunkt - lastens tyngdpunkt

LL2 Lastens längd

Q Främre k0pplingspunkt - bakre k0pplingspunkt

 

Breddmått (m)

 

    

 

BLZ) Lastens bredd

BR Flakets bredd

C Halva spårvidden

 

Höjdmâtt (m)

     

HB Axelcentrum - markplan

HF13) Flakets Överkant - markplan

HK Bakre k0pplingspunkt - markplan

HL Lastens höjd över flak

  

 

HR Ramens nederkant - flakets översida

 

Vikter (kg)

  

MBlO) Axelpaketets vikt

MLAZ)

MO Påhängsvagnens vikt, olastad

 

Lastens vikt

 

 

  

VTI RAPPORT 234



B13

Tröghetsmoment (kgm2)

  

lo) Tröghetsmoment för axeln eller bogginJBZ

kring en vertikal axel genom dess

tyngdpunkt

 

 

 

Fjädringskonstanter7)

KFI Krängstyvhet, axel eller boggi (Nm/rad)

CFI Viskös krängdämpning, axel eller boggi

(Nms/rad)

 

Fjäderkcnstanter för bakre kopplingspunkt8)

  

CKZ Kepplingsanordningens styvhet mot skillnad

i girvinklar (Nm/rad)

CVZ Kopplingsanordningens viskösa girvinkel-

hastighetsdämpning (Nms/rad)

 

Axelarrangemang (sätt kryss för tillämpligt)

 

E] .... En axel

[:].... Två axlar eller boggi

9)Belastningsfördelning mellan axlarna

E] .... Ingen axel är tvångsstyrd

[:].... Någon axel är tvångsstyrd
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[3 .... Parallellstyrningll)

E] .... Axelstyrningll)

Ange StYrutväxling för axlarnall)

Främre axel SK== . . . . ..

Bakre axel SKB== . . . . ..

E] .... l däck per sida och axel

E] .... 2 däck per sida och axel

Däckutrustning

 

Typ och däckdimension

 

Främre axel Bakre axel
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3)

4)

5)

6)

B15

Anges endast där det är tillämpligt

Anges endast för lastbärande fordon. Lasten antas normalt

vara en rätvinklig homogen parallellepiped med längd och

bredd lika med flakets. Lastens vikt sättes lika med

maximal last. Lastens höjd över flak måste anges.

Här menas tyngdpunkten hos den sammanbyggda enheten

motor4-växellåda. Avståndet FENG anges negativt om

tyngdpunkten är belägen framför framaxeln, annars positivt.

Här ska anges flakets tjocklek dvs väsentligen avståndet

flakyta - ramens överkant.

Saknas dessa värden används vid simuleringarna följande

"normalvärden"

MB12 ==915 kg

MB34 ==l765 kg (enkel drivaxel med tvillinghjul)

MB34 ==2715 kg (drivaxel med hjälpaxel och tvillinghjul)

MB34 ==3100 kg (dubbla drivaxlar och tvillinghjul)

MENG ==l6OO kg

MHYTT = 750 kg

Saknas dessa värden används vid simuleringarna följande

"normalvärden"

JBZlZ = 670 kgm2
JBz34 = 820 kgm2
JBZ34 = 2450 kgm2

(enkel drivaxel med tvillinghjul)

(drivaxel med hjälpaxel och tvilling-

hjul)

2 (dubbla drivaxlar med tvillinghjul)JBZ34 = 2700 kgm
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7) Vid simuleringarna används en enkel modell för fordonens

krängningsrörelse. Den fjädrade massan antas vara rörlig

runt en fix krängaxel, som löper genom hjulaxlarnas tyngd-

punkter.

 

Reaktionsmomentet M mellan fjädrad massa och respektive

axlar antas följa det linjära sambandet

M=k +C°M) M)
där

o ==krängvinkeln

é ==krängvinkelns tidsderivata

K$==axelns eller boggins krängstyvhet

C$==axelns eller bOggins Viskösa krängdämpning

Värdena på K och C skall gälla Vid små krängvinklar och vid
(b (i)

full last.
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Dessa storheter behöver inte anges vid konventionell vänd-

skiva eller dragkrok utan endast om kOpplingen är försedd

med någon speciell fjäder- eller dämputrustning. Det åter-

förande momentet M mellan dragfordon och efterföljande en-

het är i modellen uttryckt genom

  

 

 

   

 

M==CKZow+-CVZ-w

där

w ==Skillnad i girvinklar mellan enheterna

i ==Tidsderivatan av w

CKZ==K0pplingsanordningens styvhet

C Z==K0pplingsanordningens dämpkonstant för girvinklar
V
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9) Med detta menas lastfördelningen mellan främre ochbakre

axel i boggin vid vertikal förflyttning av.flaket.

 

 

 

  

 

Vertikal
lförflyttning

L 1 I L
AP AP

B

Fördelningen anges genom de dimensionslösa konstanterna

p :_AL

AP4-APB

APB

p :'__-____B APi-APB

och det framgår omedelbart av formlerna att

p+oB=l

I besiktningsinstrumentet - under rubriken "Anm." - finns

emellertid angivet ett värde på den pr0portionalitets-

konstant y, som definieras genom

AP
YZ_

APB

Härav följer

 

0=_1_
l-+y

= 1

pB l-Fy
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10) Saknas dessa värden används vid simuleringarna följande

normalvärden

a) Enkel axel med tvillinghjul

MB :1430 kg

JBZ = 700 kgm2

b) Dubbel axel med tvillinghjul (boggiavstånd 1.30 -

1.40 m)

MB = 2650 kg
JBZ = 2000 kgmz

C) Dubbel axel med tvillinghjul s.k. spridd boggi

(boggiavstånd 2.00 - 2.10 m)

MB ==2800 kg

JBZ = 3300 kgm2

ll) Följande varianter av styrning kan väljas

l T
> L

Axelstyrning Parallellstyrning

 

Styrutslaget B antas proportionellt met girvinkelskillnaden ö

mellan enheten ifråga och framförvarande enhet
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B = SK- (D

där SK skall anges .

För dragfordonet antas bakaxlarnas styrutslag proportio-

nellt mot framhjulens styrvinkel

Egg-Vr
i

12) Räknas positivt om flakets framkant ligger framför kopp-

lingspunkten annars negativt

 

DP större än noll

 

T \ OJ
EJ

Positivt överhäng, påhängsvagn
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DP mindre än noll

 

  

  

/\
U

 

DP

 

 

 

Negativt överhäng, släpkärra

13) Vid lutande flak mätes höjden HF mitt på flaket

 

14) Med kepplingspunkt menas dragkrok eller Vändskiva.

VTI RAPPORT 234




