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Sammanfattning

De senaste åren har nya syntetmaterial ersatt lädret i många motorcykelställ. Syntetmaterialen

förekommer i många olika kvalitéer varav somliga är mycket bra och andra sämre. Dessutom

är modellen på syntetställen ofta vidare och innehåller fler och större fickor än skinnställen.

Hur dessa förändringar i material och modeller har påverkat ställens skyddseffekt är inte helt

klart men eftersom syntetställen har uppenbara komfortfördelar växer de i popularitet. Hos

SMC har detta resulterat i ofta återkommande förfrågningar från medlemmar som vill veta

vilka ställ som är bäst (säkrast).

Inom det europeiska standardiseringsarbetet har frågan om krav på, och mätmetoder för, MC-

ställ diskuterats, men hittills är man bara färdig med reglerna för de stötdämpande skydd som

används för armbågar, knän, axlar mm. Detta är ett tydligt tecken på att kunskaperna och

åsikterna är både osäkra och inte helt samstämmiga såväl när det gäller vilka krav som skall

ställas på ett MC-ställ som när det gäller provningsmetoder för att utvärdera dessa krav.

Skyddseffekten hos ett MC-ställ kan sägas bero på två huvudgrupper av faktorer; sådana som

hör ihop med själva stället (materialval, modell, utförande, tillbehör etc) och sådana som beror

på själva olyckssituationen (hastighet, vinklar, vägbanestruktur etc).

För att kunna välja ut en rättvisande metod för att prova dräktens funktion, diskuteras följ ande

arbetsmoment:

- fördjupade litteraturstudier, dels avseende själva olyckssituationen, dels avseende andra

försök att utvärdera MC-ställ samt studiebesök på utländska laboratorier

- utveckling av en representativ, tillförlitlig testmetod för fullskaleförsök under realistiska

förhållanden

- beskrivning av prövade ställ/material enligt vedertagna laboratoriemässiga materialprov-

ningsnormer



Förord

Föreliggande rapport utgör redovisning av det projektplaneringsanslag som beviljats av

Vägverkets Skyltfond (TR 30-B 96 10655) för en utredning rörande hur skyddseffekterna

av MC-ställ skall kunna testas.

Projektet initierades av SMC (Sveriges Motorcyklisters Centralorganisation), projektansvarig

på VTI har varit Sven Dahlstedt och sammanställningen har främst gjorts av Ylva Matstoms.
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1 Inledning

I . 1 Bakgrund
MC-åkaren är relativt oskyddad jämfört med bilister men färdas på samma villkor och med

samma hastighet på våra vägar. De senaste åren har nya syntetmaterial ersatt lädret i många

motorcykelställ. Syntetmaterialen förekommer i många olika kvalitéer varav somliga är

mycket bra och andra sämre. Dessutom är modellen på syntetställen ofta vidare och innehåller

fler och större fickor än skinnställen. Hur dessa förändringar i material och modeller har

påverkat ställens skyddseffekt är inte helt klart men eftersom syntetställen har uppenbara

komfortfördelar växer de i popularitet. Hos SMC (Sveriges Motorcyklisters

Centralorganisation) har detta resulterat i ofta återkommande förfrågningar från medlemmar

som vill veta vilka ställ som är bäst (säkrast).

Inom det europeiska standardiseringsarbetet har frågan om krav på, och mätmetoder för, MC-

ställ diskuterats, men hittills är man bara färdig med reglerna förde av stötdämpande skydd

som används för armbågar, knän, axlar mm. Dessa kan numera CE-märkas efter de

preliminära regler som anges i den europeiska standarden prEN 1621-1. Hittills är Sverige det

enda land med en publicerad standard för MC-dräkter (Vägverket, 1993). Dessa regler

tillämpas dock i praktiken inte längre.

1.2 Syfte

Uppenbarligen är kunskaperna och åsikterna både osäkra och inte helt samstämmiga såväl när

det gäller vilka krav som skall ställas på ett MC-ställ som när det gäller provningsmetoder för

att utvärdera dessa krav.

Både för mera kortsiktig trafiksäkerhetsinriktad konsumentrådgivning och för mera långsiktigt

inriktat normerings- och standardiseringsarbete behövs det mera kunskap om skyddsegenska-

pema hos olika MC-dräkter. Det ena syftet med denna översikt är att undersöka möjligheterna

att ta fram sådana kunskaper.

Det andra syftet är att diskutera olika provningsmetoder för att utföra fullskaleprov med MC-

ställ.

1.3 Avgränsningar
Endast MC-ställ berörs av denna rapport. Alltså studeras inte handskar, stövlar eller någon

skyddsutrustning monterad på motorcykeln. Inte heller berörs de faktorer som rör trafi-

kanterna eller traflkmiljön i övrigt.

2 Litteratur

För MC-ställen utfördes, under tidiga åttiotalet, i Sverige mycket arbete på detta område

(Aldman, 1984 b) som bland annat resulterade i att Folksam utvecklade en ny skyddsdräkt för

MC-åkare.



2.1 Motorcyklar och motorcyklister

Motorcykeln är för de flesta åkarna inte i första hand ett fortskaffningsmedel. De flesta har till-

gång till bil förutom motorcykeln. I stället är motorcykeln framförallt en sport eller en hobby.

Undantaget är motorcykelpolisen där motorcykeln används i yrkesutövningen.

Utbudet av olika typer av motorcyklar är väl så stort som utbudet av bilar. Det finns sportcyk-

lar, veterancyklar, terrängcyklar, glidarhojar , choppers mm. Dessa motorcyklar ser inte bara

olika ut, de har också olika köregenskaper (Ståhl,1982) De flesta motorcykeltyper har en skara

trogna anhängare. Liksom vid de flesta andra sporter och hobbyutövningar spelar klädsehi och

tillbehören en viktig roll.

Detta medför i förlängningen att det inte är lämpligt att utforrha en utvärdering så att endast ett

eller några få ställ rekommenderas. Istället är det viktigt att skilja' ut de dåliga ställen och testa

tillräckligt många ställ så att det finns ett tilltalande utbud av rekommenderade ställ.

2.2 Olyckor

Motorcykel tillhör ett av de farligaste sätten att färdas i Sverige. Ändå har olyckorna sjunkit

markant de senaste åren trots att antalet registrerade motorcyklar ökat.

Antal skadade och dödade MC-åkare
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Figur 1 Utvecklingen av motorcykelolyckorna kontra antal registrerade motorcyklar

(SCB).

Singelolyckon
Den typiska singelolyckan består i att föraren inte klarar av att lägga ner motorcykeln tillräck-

ligt i en kurva och därmed kör av i tangentens riktning. Enligt en studie i Östergötland 1984

(Fredén et al, 1988) är det snarare bristande teknik än hög fart som vållat olyckan. I några
fall har hal vägbeläggning bidragit till olyckan. I ett parfall har föraren angivit bländning som

skäl till att han tappat orienteringen i kurvan. Idessa fall kan repiga och smutsiga Visir bidragit.

Iden typiska singelolyckan slår föraren i vägbanan för att sedan kasa över asfalten. Dräkten



Dräkten måste skydda mot stötar vid islaget men framförallt mot skrapningen mot vägbanan

vid kasningen.

De flesta singelolyckor är rena omkullkörningsolyckor som kännetecknas av att den vertikala

hastighetskomponenten i de flesta fall är relativt låg, troligen lägre än motsvarande 1 m fritt

fall. Den horisontella hastigheten är däremot ofta hög varför motorcyklisten ofta kasar under

flera sekunder längs vägbanan. Vanligen bibehåller motorcyklisten samma ställning under

hela tiden han/hon befinner sig på vägbanan. Om motorcyklisten hamnar utanför vägbanan

börjar han/hon ofta rulla snarare än kasa. Under förutsättning att hjälm och en bra skyddsdräkt

används är dessa olyckor ofta förhållandevis lindriga (Aldman et al, 1984 b). I Folksams

försäkringsmaterial från 1983 framgick att 60% av deskadade motorcyklisterna råkat ut för

singelolyckor. Enligt en australiensisk studie var ca 40% singelolyckor (Rogers och White,

1995).

Korsningsolyckon
I den typiska korsningsolyckan har motparten (bilisten) inte observerat sin skyldighet att

lämna företräde. Motorcyklisten klarar inte att manövrera undan utan kör på bilen. Kollisionen

innebär att MC-föraren ofta träffar bil och vägbana. De stötupptagande skydden är alltså

mycket viktiga. Även rivhållfastheten och punkteringståligheten är viktiga parametrar så att

inte dräkten trasas sönder mot plåtkanter och liknande. Följden av dessa olyckor blir ofta

allvarliga, särskilt om hastigheten är hög.

Många av dessa korsningsolyckor inträffar inom tätbebyggt område där hastigheten är relativt

låg. I sådana fall kan hjälm och ett motorcykelställ med bra stötdämpande egenskaper utgöra

ett relativt gott skydd.

Avsvöngningsolyckor
MC-föraren uppmärksammar inte bilförarens avsikt att svänga vänster. Bilföraren kan ha

samma, eller motsatt, färdriktning. I princip är det alltså bilföraren som inte uppmärksammat

motorcyklisten. Denna olyckstyp liknar i mycket korsningsolyckan.

Körföltsbyte

Motparten (bilisten) uppmärksammar inte omkörande MC vid körfältsbyte. Påkörningen sker

från sidan och MC-föraren kläms mellan motorcykeln och bilen. Denna olyckstyp är tämligen

vanlig i stadstrafik (Stockholms Trafiksäkerhetsförening, 1982).

2.3 Skador

Av de drygt 800 motorcyklister som skadades 1995 var den övervägande delen lindrigt ska-

dade. Dock var mer än 200 svårt skadade och drygt 30 personer avled. Trots att nästan alla

använder hjälm utgör fortfarande huvudskadorna en påtaglig del av alla skador vid svåra

olyckor.

Även om motorcykel fortfarande är ett mycket farligt transportsätt så ser situationen ljusare ut

nu än för tio år sedan. I figur 1 ser vi att trots att antalet registrerade motorcyklar ökar minskar

antalet olyckor.

Skador på kroppen
Vanligast är att extremiteter, nyckelben, skulderblad och bäcken skadas. Dessutom förekom-

mer huvudskador, hudskador, bröstskador och ryggradsskador.



   

Figur 2 Islagspunkter där kläder eller skyddsutrustning skadats (Gustafsson et al 1982)

Skador på de nedre extremiteterna är vanligare än på de övre. I antal dominerar de lindriga

skadorna och skyddsdräkten har där en mycket stor betydelse. Upptill är hand/handled, arm-

bågs- och axelskadorna dominerande. Nedtill återfinns de flesta skadorna på knäna och nedåt.

Under förutsättning att någon form av motorcykeldräkt används är hudskadorna oftast lindriga

som till exempel skrapsår, blåmärken mm.

Bröstskadorna består oftast av enkla kontusioner och revbensfrakturer. Även skador i buken

förekommer. Vad beträffar ryggskador dominerar skador i halsregionen.

Vid kasning mot vägbanan uppkommer lätt stora skrapsår. Ett bra MC-ställ förhindrar både att

sår uppkommer och att uppkomna sår smutsas ned. Sår som skrapats upp mot vägbanan är

ofta fyllda med djupt sittande smuts. Den kraftiga nedsmutsningen gör såren mycket svårläkta

och infektioner är mycket vanliga i dessa sår (Aldman et al, 1984 a).

2.4 Olycks- och skadeförebyggande egenskaper
En välklädd motorcyklist är täckt av sin skyddsklädsel uppifrån och ned. Överst har han givet-

vis en hjälm och skyddsdräkten täcker sedan det mesta av kroppen. Med ordentliga skydds-

handskar och stövlar är skyddsutrustningen komplett vad beträffar motorcyklisten. Därutöver

finns i vissa fall exempelvis benskydd på motorcykeln. Eftersom motorcyklisten vanligtvis se-

parerar från sitt fordon under olycksförloppet spelar skyddskläderna en central roll. I en studie

från 1982 har Folksam undersökt hur stor andel av motorcyklisterna som använder olika sor-

ters skyddsklädsel (Figur 3).



 

Figur 3 Den relativa frekvensen av skyddsutrustning' som används (Gustafsson et al

1982)

I den dagliga användningen skyddar MC-stället mot framförallt fartvinden. De nya ställen i

syntet är dessutom vanligvis regntåliga. Just att de är regntåliga och dessutom mycket lättare

än de traditionella läderställen har gjort att de snabbt vuxit i popularitet. Dessutom "andas"

vanligvis syntetställen bättre och de är lättare att hålla sig varm i. Att inte föraren blir

stelfrusen eller genomvåt av regneller svett är en Viktig säkerhetsaspekt. En förare som måste

ägna sin uppmärksamhet åt dåligt fungerande kläder är en sämre förare än annars.

Den kanske viktigaste funktionen för MC-stället är dock att ge bästa, praktiskt tänkbara,

skydd vid en olycka. Enligt vad som nämnts i avsnitt 2.3 så ska stötskydd på axlar, armbågar,

knän etc skydda vid hårda islag och minska risken för frakturer och kontusioner på dessa

ställen. Dessutom skall en skyddsdräkt förhindra/minska uppkomsten av bl a riv- och

skrapsår.

Efter en noggrann analys utvecklade Folksam i början av 80-talet ett skyddställ för MC-åkare.

De åkare som använde stället fick samidigt rabatt på Folksams MC-försäkring (se Figur 4).

i *.13

 

Figur 4 Folksams skyddsdräkt (Gustafsson et al 1982)



Folksams skyddsdräkt innebar ett mycket viktigt steg för säkerhetsarbetet för motorcyklister

även om den idag, i vissa avseenden, måste anses som något föråldrad. Idag finns ett mycket

stort urval av dräkter. Framförallt har nya dräkter i syntetmaterial utvecklats. Många av dessa

sitter mycket ledigt på kroppen och håller en behaglig temperatur. Det finns dock en viss risk

med löst sittande dräkter.

Det är nämligen mycket viktigt att dräkten sitter på plats under hela olycksförloppet. På dräk-

ter som varit med i olyckor märks framförallt tre problem (Woods, 1994). Ärmarna sitter inte

på plats vilket resulterar i underarms- och armbågsskador. Dessutom tenderar byxbenen att

rotera och åka upp längs benet vilket resulterar i knäskador. För det tredje åker jackan upp

(om inte overall används) vilket resulterar i skrubbsår på rygg och/eller mage.

Tyvärr är skyddseffekten från skyddsställen begränsad vid svåra olyckor. Det är inte heller tro-

ligt att detta skydd kan förbättras avsevärt med bibehållen rörlighet för bäraren. Istället är det

för de mindre svåra skadorna som dräkten har en avgörande betydelse.

Användningen av skyddsklädsel är dessvärre inte lika utbredd som användningen av hjälm.

En undersökning av Aldman et al (1984 b) pekar dessutom på att olycksfåglarna tenderar att

vara sämre utrustade än normalmotorcyklisten .

Tabell 1 Innehav av skinnkla'dsel bland slumpmässigt utvalda motorcyklister 1983.

N=1061 (Aldman et al, 1984 b).

 

Typ av klädsel Procentuell användning

Heltäckande skinnställ, ej skyddsdräkt 60

Heltäckande skinnställ, skyddsdräkt 4

Endast jacka av skinn 8

Andra kläder 28

   

Tabell 2 Användning av skinnkläder bland motorcyklister som varit inblandade i olycka

1983 oavsettföljd. N:490. (Aldman et al 1984 b)

 

Typ av klädsel Procentuell användning

Heltäckande skinnställ, ej skyddsdräkt 39

Heltäckande skinnställ, skyddsdräkt 3'

Endast jacka av skinn 25

Andra kläder 33

   

2.5 Lagkrav för skyddsutrustning
Det är för närvarande endast motorcykelhj älmar som måste vara godkända för att få sälj as. Ett

CE-krav för de stötdämpande skydden på MC-dräkten är färdigt men ännu inte implementerat

fullt ut.

Det pågår ett arbete inom CEN för att ta fram CE-normer för MC-ställ. Hittills är regelverket

för de stötupptagande skydden i bruk och flera tillverkare annonserar med att deras stötuppta-

gande skydd följer CE-reglerna. Enligt prEN 1621-1 skall kraften på de stötupptagande

skydden understiga 50kN när en 5 kg-vikt träffar med energin 50 J.



I Sverige finns dessutom förordningar som anger krav på MC-ställens utformning och

hållfasthet. Det är Vägverket (1993) kompletterad 1994 som beskriver hur skyddsställ bör

utformas. Dock har dessa förordningar, enligt Bruks ( 1997), spelat ut sin roll. Delvis beror

detta på av att försäkringsbolagen ändrat praxis för premier till bärare av skyddsställ och

delvis på att förordningarna är föråldrade. Exempelvis föreskrivs att yttermaterialet skall vara i

läder av så kallad nappatyp. De syntetmaterial som idag är mycket populära beskrivs inte alls.

Bland annat beskrivs följande provningsvärden i förordningen (beträffande

provningsförutsättningar se Vägverket (1993))

0 Draghållfasthet: min 250N

Rivhållfasthet: min 35N

Stötupptagning: max lOkN överfört mätt med fallvikt 13,5Nm

Brottkraft söm: min 4OON

Brottkraft blixtlås min 470N

2.6 Provning av skyddsutrustning
Det är vanligtvis materialegenskaperna hos dräkten som provas. Förutom provning på rena

materialstycken provas också sömmar, blixtlås etc.

Vid materialprovning tas provstycken från dräkten som sedan konditioneras och provas enligt

väl beprövade metoder. Det är relativt lätt att få resultat med god reproducerbarhet. Kostnaden

för denna provning blir förhållandevis låg, exempelvis blir det inga nämnvärda

utvecklingskostnader. Nedanstående egenskaper kan prövas på materiallaboratorier med

befintliga metoder:

Rivhållfasthet (rivning mot metallkanter etc)

Nötning (simulerar kasning på grus/asfalt)

Draghållfasthet

Motståndskraft mot punktering (plåtdelar, vassa stenar etc)

Stöttålighet, särskilt de stötdämpande skydden (vid islag mot marken eller annat fordon)

Friktion (för hög friktion kan göra att motorcyklisten börjar rulla, för låg friktion medför att

glidsträckan blir lång och han/hon riskerar lättare att hamna på motsatt körbana eller åka

av vägbanan)

0 Temperaturisolering (dräkten måste skydda åkaren mot den friktionsvärme som uppstår vid

kasning mot asfalten)

Materialprovningens begränsade möjligheter att avgöra krockvärdigheten hos ett MC-ställ på-

pekades tidigt av Aldman et al (1984 b). Aldman med flera utvecklade istället en metod för att

både simulera islaget mot vägbanan och den därpå följande kasningen mot vägbanan. Utrust-

ningen, som ursprungligen utvecklades för hj älmprovning, består av en roterande stålskiva

med slippapper (no. 20) limmat ovanpå. Därefter låter man en kroppsdelsmodell fästad på

en hävarm falla mot den simulerade vägbanan. Vid dessa studier har en armbågsmodell och en

skulderrnodell testats. Endast skinnmaterial provades. Denna typ av provning kommer

närmare verkligheten än den rena materialprovningen och resultaten visade på tydliga

skillnader mellan olika provade material.
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För att kontrollera att dräkten sitter rätt och inte åker upp längs ben, midja och armar (se

avsnitt 2.4) föreslår Woods (1994) en metod. En mängd koner tillverkades för att simulera

armar och ben hos små, medelstora och stora människor. Storlekama är tagna ur

antropometriska tabeller. Konen ikläds dräkten varefter en kraft appliceras. För ärmar

appliceras 50 N och för ben 35 N. Ärmen underkänns om den flyttar sig mer än 60 mm och

byxbenet om det flyttar sig mer än 100 mm. Midjan testas genom att vikter om vardera 10 kg

hängs på vid anklarna.

3 Tillgängliga provningsresullal
Det finns många jämförelser gjorda mellan läder- och syntetmaterial. Syntetmaterialen har

dock utvecklats mycket under senare år varför gamla slutsatser om att syntetmaterial inte är

tillräckligt bra (Prime och Woods, 1984) inte kan sägas vara allmänt giltiga längre. Resultaten

från två nyare undersökningar redovisas i Tabell 3 och Tabell 4. Observera att resultaten inte

är entydiga. Det syntetmaterial som Rikspolisstyrelsen valt har dock en mycket god kvalite'

vilket enligt Thöle (1996) inte gäller för syntetmaterialen i många av debilligare

motorcykelställen.

Tabell 3 Jämförelse mellan läder och textilmaterial utfört av Institutetför Fiber- och

Polymerteknologi (IFP) på Rikspolisstyrelsens uppdrag.

 

Provning Läder Textil

Draghållfasthet 327 N 405 N

Nötningshärdighet Ungefär lika bra

Punkteringshållfasthet 90 N ' 94 N
Rivhållfasthet 151 N 176 N

   

IFP.°s kommentar: Enligt de provningar som utförts, så är skillnaden liten mellan de två

materialen, läder och textil. Dock är resultaten för textilmaterialet något bättre.

Tabell 4 Testvärden från Motorrad nr 18 1996 (Thöle, 1996)

   

Provning Teoretiskt Spridning för

maxvärde syntetdräkter

Nötning 96 poäng 12-60 poäng

Stötdämpning 104 poäng 36-61 poäng

 

Ytterligare en relativt ny undersökning (Schmeider och Scharting, 1992) har visat att bra syn-

tetmaterial är väl så bra som läder medan de sämre inte alls når upp till lädrets hållbarhet.

4 Diskussion och slutsatser
Skyddseffekten hos ett MC-ställ beror på stället (materialval, modell, utförande, tillbehör etc)

och olyckssituationen (hastighet, vinklar, vägbanestruktur etc).

Ett problem med den typ av materialprovning som vanligen används är att endast en egenskap

i taget provas. De ger därför en dålig spegling av verkligheten. Det är sannolikt ganska lätt att

utforma NÖDVÄNDIGA hållfasthetskrav baserade på denna typ av provningsmetoder. Det
vill säga, det går lätt att Visa att dräkten inte är tillräckligt bra. Detta är emellertid inte samma

sak som att säga att dräkter som består provet uppfyller TILLRÄCKLIGA skyddskrav. Det är

troligen inte heller så lätt att jämföra dräkter baserade på enbart dessa prov eftersom de inte

speglar verkliga situationer särskilt bra.
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För att så långt det är möjligt simulera de påfrestningar ett MC-ställ utsätts för vid verkliga

olyckor är sannolikt fullskaleprov det mest intressanta. Någon metod för att simulera MC-

olyckor finns inte utarbetad även om VTI gjort några fullskaleförsök med krock MC - bil. I

första hand måste alltså en metod utarbetas för att göra denna typ av provning och utvärde-

rlng.

Kraven att provningen skall vara verklighetsnära och reproducerbar är delvis motsägelsefulla.

Inledningsvis är det sannolikt bäst att begränsa sig till att simulera en, eller möjligen några få,

typkrascher . De valda typkrascherna bör vara sådana att de ger tillräckligt verklighetsnära

resultat och samtidigt är rimligt reproducerbara.

Ytterligare en viktig komponent är hastigheten. Det är viktigt att provningen utförs vid en has-

tighet som förefaller rimlig för den simulerade olyckstypen. Dessutom måste den valda hastig-

heten vara utslagsgivande för att prova dräkterna. Det är inte meningsfullt att totalförstöra

samtliga dräkter vid en alltför hög hastighet eller lämna flertalet dräkter näst intill opåverkade

vid en alltför låg hastighet.

Vid diskussioner mellan SMC, VTI och Rikspolisstyrelsen har det framkommit att det är

lämpligt att simulera dels en typisk kurvolycka (islag med åtföljande kasning på rygg med

fötterna före) och dels en olycka där föraren åker av framåt och kasar på magen.

Vid fullskaleprov är det givetvis kombinationen av påfrestningar som är mest intressant att

prova. Därtill provas även dräktens förmåga att kvar på kroppen under hela olycksförloppet. '

Det vill säga att armbågsskyddet sitter på armbågen hela tiden och att jackan inte glider upp

och lämnar buk/rygg oskyddad.

För att kunna välja ut vilka försök som är mest relevanta krävs vidare studier utöver denna.

Exempelvis bör en fördjupad litteraturstudie, studiebesök på svenska och utländska laborato-

rier och kontakter med CEN/TC 162 WG 9 genomföras. För att VTI skall kunna analysera

denna typ av provkrävs dessutom viss utbildning i materialanalys och gärna samarbete med

en extern partner.

5 Förslag till fortsatt arbete
Nedan ges några förslag till praktiska försök med provning av MC-ställ. Dessa förslag är inte

slutgiltiga och kan komma att modifieras under arbetets gång.

5. I Kombinerad materialprovning
För att i viss mån komma ifrån de nackdelar som konventionell materialprovning har är

troligen mycket värdefullt att utveckla dessa provningsmetoder så att kombinationer av

egenskaper provas. Det vill säga en och samma provbit utsätts först för exempelvis

punkteringsprovning och sedan för nötningsprovning. Detta skulle ge ett mera verklighetsnära

provning eftersom materialet, i en verklig situation, utsätts för en mängd olika påfrestningar.

Ett material som är relativt tåligt mot punktering och nötning, var och en för sig, men lätt nöts

sönder vid punkteringsstället upptäcks. Nötningsprovningen kan göras än mera

verklighetsnära om asfalt används istället för slippapper. Dock är asfalt svårare att specificera

än slippapper. Denna typ av prov är enkla att utföra vid befintliga materiallaboratorier och kan

med enkelhet utföras relativt rutinmässigt, speciellt om man nöjer sig med provning med
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slippapper. IFP har vid förfrågan sagt sig vara villiga att utföra provning med asfalt under

förutsättning att de får tillgång till lämpliga asfaltsbitar.

5.2 Fullskaleförsök

Beroende på hur mycket pengar man är villig att satsa går det givetvis att lägga sig på olika

ambitionsnivåer vad gäller själva krocken. Troligtvis är det rimligt att simulera stöt och kas-

ning enligt vad som angivits i kapitel 4. Jämfört med förut nämnda provningsmetoder är

krockprovning med hel docka betydligt mera verklighetsnära. Olika krocksituationer kan

testas liksom hela dräktens funktion vid krocken. Utan att krocka hela dockor är det troligen

svårt att få en korrekt bild av hur skydden sitter vid krocken. Dessutom kan man tänka sig att

knappar och blixtlås ger med sig på ett oväntat sätt så att delar av kroppen lämnas bar. Denna

typ av väsentlig helhetsinformation är svårt att få utan att göra en sådan här samtidig provning

av hela dräkten.

Sannolikt är det svårt att få en god reproducerbarhet med denna typ av provning. Denna nack-

del kan dock uppvägas av att hela dräkten faktiskt provas vilket kan ge mycket värdefull in-

formation. Om det skulle vara så att det är stor spridning i resultaten trots att "krocksituati-

onen" är identisk kan även detta vara ett värdefullt resultat. Krav och provningskriterier måste

då utvärderas med hänsyn till detta.

Provningsdockor
Inledningsvis bör klargöras att det för närvarande inte finns några krockdockor som är av-

sedda för denna typ av provning. De krockdockor som används för bilar kommer inte att ge

rättvisa resultat eftersom de inte alls är tillverkade för denna typ av provning. Dockorna

kommer inte att uppföra sig som människor i en simulerad krocksituation och de kommer

sannolikt att gå sönder lätt. Eftersom bilkrockdockor är dyra avråds direkt från att använda

dessa i upprepade MC-dräktförsök.

Det är viktigt att de olika kroppsdelarna på dockanväger rätt och att ledema är någorlunda re-

alistiskt utformade. Dockan bör vara mjuk och hård på rätt ställen. Ytan bör vara kraftig och

lätt att reparera. Ytterligare ett krav är att dockan är så människolik vad gäller kroppsform och

ytfriktion att MC-stället sitter rätt och uppför sig som en människa. Det är knappast rimligt att

ha flera storlekar på dockor utan en standardstorlek på docka väljes varefter bästa storleken

prövas ut av varje dräktmodell (precis som för människor). De dräkter som måttbeställs får då

alltså måttbeställas efter dockan.

Det är givetvis tänkbart att tillverka en ny, betydligt enklare, docka för dessa försök. Om man

väljer bort möjligheten att ha en mängd mätpunkter i själva dockan och endast använder den

för jämförande försök, kan priset antagligen bli rimligt. Ett mycket bra alternativ är sannolikt

att köpa in den typ av dockor som räddningsverket använder för sin utbildning. Denna docka

är ledad på rätt ställen och har rätt viktfördelning.

Varianter på försöksuppstöllningar
Det absolut enklaste är att släpa den dräktklädda dockan efter en bil. Liknande försök har

gjorts med människa (Thöle, 1996). Denna typ av provning är enkla att ställa upp och det går

sannolikt ganska bra att göra reproducerbara resultat om dockan tvingas ligga i en viss

ställning. Detta blir dock ett accelerationstest snarare än ett retardationstest. Krafterna mellan

dräkt och docka kommer inte att se likadana ut som vid en verklig olycka. Vid ett
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Ett sätt att närma sig verkligheten vore att lägga dockan på en släde/släpvagn med låg friktion

och sedan accelerera upp den till lämplig hastighet. Därefter dras dockan av vagnen och tillåts

slå i marken och kasa längs vägbanan på ett mera naturligt sätt. Försöket kan filmas så att man

kan se hur dockan kasar (eller om den börjar rotera) och framförallt hur långt den kasar. Ty-

värr finns mycket få undersökningar som beskriver just själva olycksförloppet så det är svårt

att verifiera provningen.

 

Figar 5 Försöksappställning medMC-docka i släde. Efter en normal acceleration

bromsas släden häftigt varvid dockanfaller ar.

En väsentlig nackdel med släduppställningen är att det sannolikt inte är möjligt att köra fortare

än ca 70 km/h vilket kanske är för lågt. Detta skulle medföra stora påfrestningar på rig gen och

till viss del även på dragvajern. Det är dock lätt att arrangera dockan i en lämplig ställning vil-

ket säkert att göra att resultaten blir lättare att reproducera.

För att kunna öka hastigheten kan dockan hängas upp efter en bil. När önskad hastighet

nåtts släpps dockan. Troligtvis måste dockan stagas med någon slags lättbrutna pinnar för att

kunna ges ett lämpligt och reproducerbart islagsförlopp. Tanken är att pinnarna skall splittras

vid islaget och därmed inte påverka det fortsatta förloppet.

 

 

Figar 6 Förso'ksappställning med MC-docka som släpps efter en bil i högfart.

Det går också att hänga dockan på sidan av fordonet. Detta medför att det blir enklare att filma

förloppet. Dock kräver arrangemanget en stadig bil och relativt stort utrymme i sidled.

Det är givetvis möjligt att göra ännu mer verklighetsnära provning med riktiga fordon.

Kostnaderna kommer då att öka markant och det blir betydligt svårare att åstadkomma

reproducerbara försök. Sådana kräver ju att fordonen är i princip likadana.
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Synpunkter på utvärdering
För utvärderingen av proven föreslås filmning av händelseförloppet samt analys av skadorna på

dräkten. Många parametrar kan mätas på dräkten. Stötvåld kan mätas genom att tryckkänslig

film läggs mellan dräkten och dockan på utvalda mätpunkter, graden av genomfärgning blir

sedan ett mått på skyddseffekten (liten genomfärgning = bra skydd). Likartade försök har ut-

förts av Aldman et al (1984 b). Denna metod är, som mätinstrument betraktad, ganska trubbig.

Fördelen är att den är snabb och enkel att realisera samt billig. Kalibrering kan göras mot

traditionell stötprovning för att öka användbarheten av resultaten.

Det är viktigt att skydd och förstärkningar fyller sin funktion och sitter på plats utan att glida

av. Eventuellt kan man acceptera att stötskydd förflyttar sig eller går sönder efter islaget. Då

har de ju så att säga redan fyllt sin funktion. Skydden får inte"heller gå sönder på ett sådant sätt

att bäraren av dräkten kan skadas. Detta är särskilt viktigt vad gäller ryggskenan, om sådan

finns.

Andra möjligheter med fullskaleförsök
Fullskaleförsök gör det möjligt att prova många intressanta frågeställningar. Exempelvis har

många nyare dräkter har väl tilltagna fickor. Eventuellt innehåll i dessa fickor får inte skada bä-

raren vid en krock. Både fickomas placering och storlek kan ha betydelse. Hårda mobiltelefo-

ner, verktyg, reservdelar och små ståltermosar kan ställa till mycket elände vid ett islag. Sär-

skilt f1ckor på överkroppen och benens framsidor kan vara farliga.
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Figur 7 Fickorna på många MC-dråkter är sannolikt olämpligt placerade iförhållande

till bukens mjukdelar. Även innehåll i bröstfickorna kan orsaka stora skador

om revbenen går av och skadar lungan.

I ett fullskaleförsök kan dockan förses med tryckkänslig film varefter dräktens fickor fylls med

allt vad en MC-åkare kan behöva ha med sig på turen. Givetvis måste detta försök jämföras

med ett identiskt försök där fickorna är tomma.
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I ett fullskaleförsök kan dockan förses med tryckkänslig film varefter dräktens fickor fylls

med allt vad en MC-åkare kan behöva ha med sig på turen. Givetvis måste detta försök

jämföras med ett identiskt försök där fickorna är tomma.

Provning av vardagsfunktioner
Ett MC-ställ bör givetvis fungera vid den vardagliga användningen. Det är mycket olyckligt

att rekommendera ett MC-ställ för sina krockegenskaper som sedan visar sig vara kallt och

dragigt till vardags. Dräkter i syntetmaterial utges ofta för att vara regntåliga. I så fall är det

viktigt att prova denna egenskap. Framförallt sömmar tar ofta in vatten (Thöle, 1996).

6 Slutkommentarer

Skyddseffekten hos ett MC-ställ kan sägas bero på två huvudgrupper av faktorer; sådana som

hör ihop med själva stället (materialval, modell, utförande, tillbehör etc) och sådana som beror

på själva olyckssituationen (hastighet, vinklar, vägbanestruktur etc).

För att kunna välja ut en rättvisande metod för att prova dräktens funktion, diskuteras följande

arbetsmoment:

- fördjupade litteraturstudier, dels avseende själva olyckssituationen, dels avseende andra

försök att utvärdera MC-ställ samt studiebesök på utländska laboratorier

- utveckling av en representativ, tillförlitlig testmetod för fullskaleförsök under realistiska

förhållanden

- beskrivning av prövade ställ/material enligt vedertagna laboratoriemässiga materialprov-

ningsnormer
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