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FÖRORD

'Följande meddelande redogör för en vid statens väg- och

trafikinstitut (VTI) utförd undersökningrörande vissa

skyddsanordningar vid motortävlingar;

Projektet har genomförts på uppdrag av och i samråd

med Samarbetsorganet för utarbetande av föreskrifter

och anvisningar för motortävlingar (SAMT). I SAMT-

gruppen ingår representanter för Rikspolisstyrelsen,

Trafiksäkerhetsverket och Vägverket.

Följande personal vid trafikant- och fordonsavdelning-

en har deltagit i undersökningen:

Thomas Turbell Projektledare

Helge Löfroth Elsystem

Sune Klaesson Mekaniska system

Christer Lönn Fotosystem

Försöken genomfördes på biomekaniska laboratoriets

utomhusanläggning.
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.SÄXDDSANORDNIHGAR VID MOTORBANOR
Påkörningsförsök med upptagningsnät

av ThOmas Turbell ,

Statens Väg- och trafikinstitut (VTI)
Fack _

581101 LINKÖPING-

SAMMANFATTNING

En metod att sdeda publik och förare vid avåkning av

motorbanor är användning av s k upptagningsnät. Dimen-

sioneringen av näten finns beskriven i de svenska före-

skrifterna om säkerheten vid motorbanor utarbetade av

SAMT-gruppen. Dessa föreSkrifter är i sin tur en skärp-

ning av de internationella bestämmelserna (FIA) inom

Området.

Efter 5 kollisionsförsök med olika konfigurationer av

nät konstateras att uppfångningsnät utförda enligt nu-

varande föreskrifter ger en mycket lägre skyddseffekt

'än vad som avsetts vid föreskriftens utformning.

Möjligheterna att förbättra funktionen hos näten dis-

kuteras och utvecklingsmöjligheterna bedöms vara små.

Alternativa system baserade på sandfyllda rör eller

säckar bedöms ha goda utvecklingsmöjligheter.
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PROTECTIVE_DEVICES AT_MOTOR+RACING TRACKS

Impact test with catch-fence systems

by Thomas Turbell _ . .
.Statens väg- och trafikins itut (VTI)
Fack i '
8-581 01 LINKÖPING SWEDEN

ASUMMARY

In order to protect spectators and drivers at motor-

racing tracks, catch-fence systems are used. The design

.of the fences is specified in national Swedish regula-

tions. These regulations are stricter than the inter-

national regulations issued by FIA.

To determine the energy dissipation capacity of.

fences built according to the Swedish requirements

5 impact tests were made with different configurations

of the fences. The energy dissipation capacity was

found to be considerably less than asSumed in the

requirements.

The possibilities to improve the performance of the

fences Were considered but found to be small.

Alternative systems, bases on sand-filled containers,

are discussed and found to be a possible solution to

the problem.
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BAKGRUND

I SAMT-gruppens "Föreskrifter för säkerheten m m vid

motorbanor 19760531" /l/ (utdrag i bilaga 1) anges

olika metoder att skydda publik och förare Vid avåkning.

En av dessa metoder är användning av upptagningsnät.

Dessa nät består av flätverksstängSel ("Gunnebostäng+

sel"), monterade på trästolpar nedslagna i marken. Vid

beräkning av erforderligt antal nät utgår man från i

föreskriften angivna metoder. Dessa bygger på två hypo-

teser.

a. Fordonet retarderas genom bromsning eller sladdning

medV6.m/s2 under hela sträckan från det fordonet

lämnar banan tills det när publikområdet.

b. Uppfångningsnät, byggt enligt anvisningarna i före-

skriften, absorberar en energimängd av 100 kJX obe-

roende av nätets längd.

Föreliggande undersökning avser att verifiera hypotes

b. som för närvarande bygger på relativt enkla beräk-

ningar baserade på några praktiska prov.

 

X kJ = Kilo Joule 1 kJ = 102 kpm
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FÖRSÖKENS UTFORMNING

Omfattning

 

Totalt genomfördes 5 försök under september - oktober

1977. Uppläggningen av försöken var föremål för fort-

löpande diskussioner med SAMT-gruppen så att erfaren-

heterna från varje prov kunde beaktas vid planeringen

av kommande prov.

'Fordon

Som försöksfordon valdes.den krookvagn, fig 1, som

utvecklats vid VTI speciellt för kollisioner med be-

lysningsstOlpar,_I ett inledande skede diskuterades att

modifiera fronten Så att man erhöll en mer "billiknande"

anslagsyta. DesSa planer övergavs senare då det ansågs

att vagnens huvudsakliga uppgift var att tillföra nätet

en viss energimängd. Eventuella skador på fordonet be-

dömdes i detta sammanhang vara av mindre intresse, varför

vagnen gjordes oeftergivlig. Vid prov 2 visade det sig

att vagnen kunde köra över nätet. Frontplattan försågs

då med utstickande bultar vars uppgift var att för-

hindra att nätet kunde glida av fronten (fig 2). Vag-

nens vikt är 1 000 kg vilket vid 50 km/h ger en rörelse-

energi av ca 100 kJ dvs den enligt föreskriften teore-

tiska upptagningsförmågan hos ett nät.

gppfångningsnät

 

Näten byggdes enligt anvisningarna i föreskriften /l/.

Nättypen var Gunnebo Flätverksstängsel, förzinkat,

1 500 x 50 x 3 mm. Nätet fästes på stolparna med 5 st

krampor HAZ 30 - 2,80 mm per stolpe. Stolparna var

färska granstolpar ø 60-80 mm L = 1 800 mm som spetsats

i änden. Marken där näten byggdes bestod av hård ler-

jord. Hål för montering av stolparna spettades upp och

stolparna slogs ned 600 mm med hjälp av trycklufts-

VTI MEDDELANDE ll3



hammare. Förankringen av stolparna måste anses som för-

hållandevis god. Näten veks fram 300 mm men kunde av

praktiska skäl inte grävas ned som föreskriften anger.

Detta torde dock sakna betydelse för reSUltaten. Av-

ståndet mellan stolparna var 3 m och mellan näten 3 m

i de fall 2 nät användes. Nätens längd och träffpunkten-
framgår av resultatsammanställningarna i det följande.

RegiStreringar

 

Fordonets kollisionshaStighet registrerades med hjälp.

av bandkontakter omedelbart före nätet. Försöken fil-

mades med höghastighetskameror och normalfilmkamera.

Sekvensbilder togs även med 35 mm färgfilm. Utgångs-

hastigheter utvärderades från filmen.
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Fig 2 Modifierad front
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RESULTAT

Försök 1, 19 77-09-01

 

Uppställning:

Garn-o*o_q u0 15 m nät, 6 stolpar cc 3 m

ITräffpunkt

Kollisionshastighet 50,6 km/h

Utgångshastighet 48,0 km/h

Ingångsenergi' 99 kJ

Utgångsenergi - 89 kJ

Upptagen energi lO kJ

Antal stolpar 4 st

Energiupptagning
per stolpe 2,5 kJ

Efter försöket:

Stolpe l, 2 och 4 slets Upp och
följde med nätet

Stolpe 3 veks och släppte från
0 o o o nätet

1 2 3 4 5 6 Stolpe 5 och 6 Opåverkade

Kommentar. Träffen skedde så nära nätets kant att det

önskade kraftförlOppet aldrig hann byggas Upp. Nätet

gled längs vagnens front och kastades åt sidan.
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Försök 2, 1977-09-28

 

Uppställning: 2x50 m nät, lücka 3 m
2xl7 stolpar cc 3 m

Mmmm

WWW

TTräffpunkt

Kollisionshastighet 50,6 km/h

-Utgångshastighet ca 50 km/h

.Ingångsenergi -

Utgångsenergi -

Upptagen energi -

Antal stolpar -

Energiupptagning
per stolpe -

Efter försöket: Stolpe 8 och 9 i främre nätet och
A stolpe 9 i bakre nätet knäcktes

.W .*NM*O*NH*O*HN&JMñ;\*udhø4w-UWMMWOMNNWO

.wdhnüwåhwbtåmdü/G*7?\\mñkátndk*O% M*&wå

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 1314 1516 17

 

KOmmentar. Vagnen fångades aldrig upp av nätet. Nätet

blev överkört och blev liggande på marken.

Efter detta försök försågs vagnens träffyta med

"taggar" (se fig 2) för att säkerställa fasthakning.
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Försök 3, 1977-09-30

Uppställning: 2x50 m nät, 3 m lucka
2x17 stolpar cc 3 m

WWW-MW

WWW-*CNC

Träffpunkt

KollisiOnshastighet 55 km/h

Utgångshastighet 0 km/h

Ingångsenergi 116 kJ

'Utgångsenergi O kJ

Upptagen energi 116 kJ

Antal stolpar 10 st

Energiupptagning
per stolpe 11,6 kJ

Efter försöket: Stolpe 6-11 1 det främre och
7-10 i det bakre nätet
knäcktes

 

\
1

 

9 10.1112 1314 1516 171 2 3 4 5 6

Kommentar. God uppfångningseffekt.
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Försök 4; 1977-10-14

Uppställning: V 50 m nät, 17 stolpar oc 3 m

' Träffpunkt

Kollisionshastighet 49,4 km/h

Utgångshastighet O km/h

Ingångsenergi 94 kJ

Utgångsenergi v 0 kJ

Upptagen energi 94 kJ

Antal stolpar 9 st

EnergiuPptagning
per stolpe lO,4 kJ

Efter försöket: Stolpe 5-13 är knäckta

. O O O O O O 0 O O

1 2 3 4 5 6 7 8 91011121314151617

Kommentar, Jämfört med prov 3 där det var två nät och

1 Övrigt likartade förhållanden kan man konstatera att

antalet förbrukade stolpar och därmed energiupptag-

ningen per stolpe tycks vara oberoende av om det är ett

eller flera nät.
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Försök 5, 1977-10-20
 

Uppställning: 50 m nät, 17 stolpar cc 3In

W

T
Träffpunkt

Kollisionshastighet 70,0 km/h

Utgångshastighet 0 km/h

Ingångsenergi 189 kJ

Utgångsenergi 0 kJ

Upptagen energi 189 kJ

Antal stolpar 16 st

Energiupptagning
per stolpe ll,8 kJ

Efter försöket: Stolpe 1-16 knäcktes

Stolpe l7 höll och medförde
_en kraftig girrörelse på
vagnen när nätet sträcktes
i slutskedet. '

O O O O O O O O O O O O O O O 0

l 2 3 4 5 6 7 8 91011121314151617

Kommentar. Jämfört med prov 3 och 4 (50 km/h) gav detta

prov (70 km/h) likvärdig energiupptagning per stolpe.
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Fig 3 Överkörning av näten i prov 2
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Fig 4 Uppfångningen i prov 4
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Fig 5 Uppfångningen i prov 3
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Försökens validitet

 

Då resultaten.av förSöken visar en oväntat låg energi-

upptagning hos näten görs i det följande en analys av

de faktorer som kan skilja försöken från verkliga för-

hållanden.

Fordonet

Den använda krockvagnen avviker till sin form från rena

tävlingsbilar. Träffpunktens höjd är dock typisk för

en standardvagn och det faktum att näten inte skadats

samt att en god fasthâllning erhölls i prov 3-5 talar

för att krockvagnen kunde utnyttja näten.0ptimalt. Med

riktiga bilar riskerar man över- ooh underkörning och

eventuellt också genomkörning om lokala belastningar

sliter sönder nätet. Eventuell energiupptagning genom

deformation av fordonet torde vara minimal. Vagnvikten,

1 000 kg, ligger också inom det aktuella viktsområdet.

Kollisionshastigheten

Kollisionshastigheten är under full kontroll genom 4

olika mätsystem såväl elektriska som fotografiska.

Den beräkningsmodell som senare presenteras baserar sig

på antagandet att energiupptagningen vid knäckning av

stolpen är oberoende av hastigheten. Försöken är ut-

förda i låga hastigheter (50 och 70 km/h) och ett even-

tuellt hastighetsberoende i knäckningen (jfr karate)

skulle tala för att energiupptagningen snarare blir

lägre än den angivna vid högre hastigheter.

Genom bromsning före genomkörningen kan naturligtvis

hastigheten minskas i det verkliga fallet men det rör

sig då om en definitionsfråga om man talar om hastig-

heten på banan eller när man når nätet. Vid bromsbort-

fall, som kan vara orsaken till avkörningen samt i
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andra situationer då föraren ej är kapabel att bromsa

måste man räkna med att nätet skall kunna ta hela

energin.

gätet

Den största felkällan i resultaten är stolparna och

deras fastsättning i marken. Här kan man konstatera att

-stolparna var färska, marken var hård och uppsättningen

gjordes nöggrant bl a med hjälp av tryckluftshammare.

Representanter för SAMT granskade flera av installatio-

nerna och bedömde dem som bättre än vad som normalt

finns på banorna. Den, av praktiska skäl, uteblivna

nedgrävningen på 5 om av den framvikta delen torde

sakna betydelse för energiupptagningen.

Ovannämnda skäl talar för att provningarna skett på

ett för nätet gynnsamt sätt Och de angivna värdena

på energiupptagningen är alltså att anse som maximala

prestanda.

DISKUSSION

Slutsatser av försöken

 

I de följande diskussionerna förutsättes att fordonet

verkligen får grepp i nätet. Den framvikning av nätet

som föreskrivs är enligt uppgift tillkommen p g a att

underkörning observerats med riktiga bilar. Den typ av

överkörning som prov 2 resulterade i kan eventuellt

bero på att framhjulen blockerar den framvikta delen av

nätet och därigenom drar ner nätet under fordonet.

Riskerna för över- eller underkörning måste bedömas som

stora och de utförda försöken ger inga klara indika-

tioner på hur dessa problem kan lösas.

Den energiupptagande funktionen hos näten kan beskrivas
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enligt följande.

- Förloppet är symmetriskt, dvs lika många stolpar går

av på varje sida av färdvägen.

- Om antalet stolpar på endera sidan ej räcker till

upphör bromsverkan genom att nätet glider av fordo-

nets front eventuellt kombinerat.med kraftiga gir--

rörelser.

- Det använda nätet.(50 mm-maskor, 3 mm tråd) före-

faller vara tillräckligt starkt i förhållande till de

använda stolparna.

- Energiupptagningen i nätet är liten i förhållande

till knäckenergin hos stolparna.

- Energiupptagningen per stolpe är ca 10 kJ för färska

stolpar och bra markförhållanden.

Förslag till beräkningsmetod

 

:Baserat på Slutsatserna om energiupptagningsförlOppet

enligt ovan föreslås en beräkningsmetod enligt följande._

Energiupptagningen per stolpe som ovan angetts till

10 kJ gäller ideala förhållanden. Då livslängden hos

oimpregnerade trästolpar är begränsad och då markför-

hållandena och monteringssättet kan vara sämre än vid

de genomförda proven synes det rimligt att räkna med

en energiupptagning av 5 kJ/stolpe.

Eventuell energiförlust genom bromsning av fordonet

är inte medtagen i metoden då det kan ifrågasättas om

man kan utgå från att bromsning verkligen sker i alla

avkörningar.

Om man delar in nätet i fack mellan stolparna kan

VTI MEDDELANDE 113
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energiupptagningen anges för inkörning i resp fack.

Denna energiupptagning är beroende av avståndet från

'nätets kant. Fackens längd torde spela en mindre roll

åtminstone i området 1-5 m. I följande exempel är fack-

längden 3 m. Energiupptagningen i de yttersta facken

antas vara 0 med anledning av resultaten i prov 1.

Exempel 1 15pm nät (kortaste tillåtna idag)

M
0 102010 0

kJ

Exempel 2 50 m nät (längsta tillåtna idag)

WWW-W
:0 10 20 30 40 50 60 70 70 60 50 40 30 20 10 0

kJ

Med de beräkningsmetoder som för närvarande används

skulle näten i exempel 1 och 2 ha en energiupptagning

av 100 kJ oberoende av träffpunkt och längd. Som fram-

går av exemplen kan det korta nätet som mest ta 20 kJ

och det långa 70 kJ. För att uppnå 100 kJ vid en på-

körning mitt i nätet fordras en nätlängd av 60 m. Av-

ståndet 50 m är beräknat för att kunna göra portar i

näten för räddningspersonal. Allför stora ökningar av

detta avstånd har alltså andra negativa aspekter men

skulle öka upptagningsförmågan vid centrala påkörningar.

De rörelseenergier som är aktuella framgår av nedan-

stående tabell.
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Tabelll. Rörelseenergi W uttryckt i kaKW = E%i)

Vikt m (kg) 500 750 1 000 "1 300 1 600

exempel biltyp FF, F3 Fl Std bil Std bil Camaro

Hastighet (km/h) _

50 *48 72 96 . 125 154

80 . 123 185 247 321 ' 395

110 233 350 467 607- 747

140 378 567 756 983 1 210

170_ 557 836 . 1 115 1 449 1 784

200 771 :1 157 1 543 "- '-
230 -. 1 531 - - -

  

 

 

 

  

Vid en måttlig rörelseenergi, i följande exempel

700 kJ, och med bibehållande av max 50 m nätlängd, 3 m

lucka, skulle följande konfiguration erhållas:

Exempel 3

$ 4---56Tm---

o 0 C) 0 0 c) o 0 c) 0 o C) 0 0 (3 0 o

0 0 0 0 0

0 o 0

o 0 0 r

0 O 0
E

0 0 0 om

0 O O O O

oio <3 0 o

CPS% o 0 o o 0 0 0 0 osv + 0
0 10 20 30 40 50 60 70 70 _

000 0 o <3 0 (3 0 c 0 o <3 0 0 0 o 0

0 10 20 30 40 50 60 70 70 60 50 40 30 20 10 0

  

'300 kJI
700 kJ

En energiupptagning av 700 kJ skulle alltså erhållas på

ett 6 m brett stråk mitt i en uppställning av 10 st
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50 m-nät bakom varandra. Bredare stråk kan erhållas

genom överlappning i sidled och flera nät.

Med tanke på att energierna kan uppgå till mer än

1 500 kJ och att de områden som skall skyddas ofta är

breda torde det stå klart att de erforderliga arrange-

mangen blir så omfattande att det ur praktisk synpunkt

blir svåra att genomföra.

VTI MEDDELANDE l l 3
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UTVECKLINGSLINJER

 

Modifieringar av nuvarande uppfångningsnät

Den åtgärd för ökad energiupptagning som ligger närmast

till hands och som också kan användas på befintliga

anläggningar är att minska avståndet mellan stolparna.

En minskning från 3 m till 1 m mellan stolparna skulle

eteoretiskt ge en tredubbling av energiupptagningen. De

.i den tidigare presenterade beräkningsmodellen angivna

energimängderna kunde då ökas till 60 och 2l0 kJ för

centrala påkörningar av 15 resp 50 m-nät. En ökning

av stOlpantalet medför dock ökad risk för skador på

förarna. I ref 2 finns en olycka beskriven där en F 1-

förare kört in tangentiellt mot ett nät och fått upp-

repade kraftiga slag mot hjälmen från de avkörda stol-

parna.

I denna referens betonas också risken för att åskådare

skadas av kringflygande stolpar, något som kan förebyggas

genom bättre förankring mellan nät och stolpe.

En annan åtgärd är att förbättra energiupptagningen

hos stolparna. Detta kan förutom genom bättre fundamen-

tering ske genom att stolparna görs tjockare eller i

annat material. Även denna åtgärd medförökade risker

för förarna. Det är speciellt med tanke på mc-förare

man valt de dimensioner på stolparna som nu används.

Det bör i detta sammanhang betonas att det inte torde

gå att göra något system av konstantkrafttyp som skall

klara både mc-föraren och 1 600 kg:s bilen. För att

bemästra dessa problem torde man vara tvungen att till-

gripa någon form av system med prOgressiv verkan så att

systemet är mjukare i början för att sedan bli hårdare

och eventuellt sluta medgett betongräcke framför åskå-

darna. Ett sådant progressivt system skulle kunna göras

med nättekniken genom att man successivt minskar stolp-

avstånden för bakomliggande nät;
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*Enkla åtgärder för att förhindra degenerering av nuva-

rande_system är bättre förankring nät-stolpe genom att

nätet fästs med ståltråd i stället för med.märlor samt

att trästolparnas rötskydd förbättras.

En förutsättning för att nuvarande nät skall fungera

är som tidigare nämnts att under- och överkörning för-

hindras. Omfattningen av detta problem vid verkliga

förhållanden är okänd men det finns starka indicier att

detta är en allvarlig faktor. Underkörningarna torde

kunna förhindras genom någon form av framvikning, tro-

vligen längre än de 30 cm man idag använder. Överkör-

ningarna kan eventuellt förhindras genom någon form av

framvikning eller förstyvning upptill på nätet. En

förstyvning upptill måste troligen medföra en horison-

tell wire vilket kan medföra stora skaderisker för

förarna eftersom en sådan wire under vissa förhållanden

skulle kunna skära av överdelen av bilarna. Ytterligare

en variant vore att nätet monterades i någon form av

båge så att fordonen körde in i en "säck" istället för

en lodrät vägg.

En samlad bedömning av uppfångningsmöjligheter, skade-

risker, praktiska synpunkter och utvecklingsmöjligheter

för uppfångningsnäten blir att det framstår som mycket

attraktivt att överväga alternativa system.

Alternativa system

 

Det har inte legat inom ramen för detta projekt att

studera alternativa lösningar men en mycket intressant

utvecklingslinje förtjänar att nämnas. Enligt en kort-

fattad beskrivning i referens 2 är sandfyllda plaströr

ett utvecklinngart alternativ.

Tekniken med sandfyllda plasttunnor är känd sedan tidi-

gare och sådana anläggningar finns t ex installerade

framför brOpelare och portalben på E423 södra infart

till Stockholm. Dessa tunnor torde dock i standardut-
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förande inte vara intressanta ur ekonomisk synpunkt

'varför en enklare variant vore att föredra. Standard-

typer av plaströr skulle kunna användas. Eventuella

inlägg i botten (för att lyfta upp sanden och förhindra

överkörning) kunde utföras av billig plast. Systemet

kunde göras progressivt och ge goda möjligheter till

' åtkomst av räddningspersonal. Även utseendemässigt

finns fördelar då rören bör kunna göras betydligt lägre

än näten och dessutom inte skymma sikten för åskådare.

Återställning efter påkörning torde också vara enkel.

En annan intressant lösning för att kunna använda

"sandprincipen" kan vara att man bygger upp murar av

sandsäckar. Säckarna behöver inte vara speciellt starka

men skall kunna motstå angrepp från väder och djur. De

bör väga ca 80 kg för att kunna lyftas på plats av två

man. Ur ekonomisk synpunkt torde denna lösning Vara

attraktiv för banägarna då man ofta torde ha tillgång

till sand inom banområdet och endast behöver köpa lämp-

liga säckar. En nackdel med sandsystem som framförts

vid diskussioner med SAMT-gruppen är risken för att

sand kommer ut på tävlingsbanan vid påkörning. Sanden

kastas dock i färdriktningen och riskerna att den skulle

hamna på banan bedöms som små.

SLUTSATSER

- De genomförda försöken visar att uppfångningsnät ut-

förda enligt nuvarande föreskrifter ger en mycket

lägre skyddseffekt än vad som avses.

- Utvecklingsmöjligheterna för uppfångningsnäten be-

döms vara små.

- Alternativa system, speciellt sandfyllda plaströr,

bör övervägas.
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UTDRAG UR

Föreskrifter för säkerheten vid motorbanor

SAMT 1976-05-31

I huvudsak finns tre sätt som enskilt elle i koebinaticn kan
användas för att förebygga eller minska skador em tävlingsfcrdor

kör_av banan: '

1 att anordna avåkningsområdenç

2 att sätta upp upptagningsnät eller

5 att sätta upp barriärer utförda i stål eller betong

Skyddsanordninsarna skall prioriteras 1 ovan nämnd ordning

38? har den 3 januari 1975 beslutat förbjuda användning av ha? Selar som skydda"

anordning vid alla former av biltâvlingar.

Avåkninesområden55

Med avâkn ' frittingsområde avses ett område intill banan som är
från hinder eller ojämnneter som kan skada avåkande fordor.

Upptagningsnät_

Upptagningsnät skall i princip Uppfylla de krav som FIA ställere

d v 3 ha en höjd över marken av 1000+1200 mm, en maskstoriek aV'
40 x 40 - 60 x 60 mm och en tråddiameter av 5 m ; rm SaäT re»

kommenderar användandet av nät med en bredd av 150 m

' °^I 'is i rat vinkel mot upptagninasriktn;C0 mm nedtlll 715 10532 OC?
grävs ned i marken ca 50 mm. Upptagningsnät far inte förstarges

med spanntråd eller liknande.

För att få avsedd effekt skall varje upptagningsnát ha en längd
av_minst 15 mo Stolparna som uppbär nätet skall eniigt FIA:s bem

stämmelser vara av rundvirke med en diameter a 70 m 700 mm:

För att minska riskerna för skador på förare och fordon vid täv-

lingar med formelbilar eller motorcyklar vill SAMT rekommendera

en diameter av högst 80 mm. Stolparna skall vara så djupt föranko

rade i marken att stelpens motstånd mot brott kan utnyttjas maxi»

malt. Således skal] hänsvn i varje särskilt fall tas till markbeo
skaffenhetenc Enligt SAMTzs erfarenheter är ett nedgrävningsdjap

av 600 mm ett absolut minimum även i mvcket fast underlago Vid
se om inte någon form av stolofundament

måste användas. Om inte .tolnarna är ordentligt förankrade i
underlag t riskeras att rycks unp u* marken vid påkörning av

näten och den avsedda epiekten med denna typ av skyddsanordning

utebliro

lost underle: rdr överväê
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FlA rekommenderar nedanstående metod för up såttnin av upptacnin snät.. 9

Järnrör ned en längd av ca 60 cm och försedda med en bottenplatta ned

dräneringshål slås ned i marken eller gjuts in i en betongsockel så att

ingen del av röret sticker upp över narknivån; Rören skall ha en diameter

Sen är ca 8 an större än stolodianetern.

Stolparna skall vara ca 75 om i diameter och täckta av ett plasthölje för att
de lätt skall kunna dras upp ur rören om de bryts av e

Uppsättning och utbyte av stolparna förenklas genom denna oetod. FIA framhål-

ler också att natoden medför att man kan använda 'prefabricerade' nåtrullar

där stolparna redan är fastsatta i nätet. '

SAMT kan i princip biträda rekommendationen nen vill samtidigt fraehålla att

några krav på sådan uppsättning inte behöver ställas eftersom metoden i och

för sig inte kan anses medföra ökad säkerhet°

För att undvika över- eller underkörning av näten skall avståndet
mellan stolparna vara högst 3 m. Det är viktigt att näten sätt
fast-i stolparna på ett tillfredsställande sätt och på rätt sida

av stolpen, d v 5 på den sidan som vetter mot påkörningsriktningen.

'Ju längre sammanhängande nätsektioner som sätts upp ju effektivare

lir näten. När nätsektionernas längd överstiger 25'm måste dock
beaktas att räddningspersonalen skall lämnas möjlighet att snabbt

ta sig fram till en olvoksplats. Därför måste nätsektionerna plan
oeras så att öppningar medger oassage mellan sektionerna. Dessa

öppningar bör märkas ut genom målning av stolparna eller på annat
lämpligt sätt. Avståndet mellan öppningarna får inte överstiga
50 m.

Fia har numera även utfärdat vissa. allmänna rekommendationer om uootagningsnäta
.SAMT har funnit sig i huVUdsak kunna biträda dessa med de avvikelser och syn-
punkter sdm nedan redovisas.

Enligt Flåzs rekommendation skall varje uçptagningsnät ha en längd av ninst 15 m
eller minst bestå av 6 stolpar ned ett inbördes avstånd av 2 - 3 I.

FlA s rekoxeendationer i detta avseende skiljer sig inte från de riktlinjer som

SAMT ovan angett.

Enligt FIA skall sådan sista nätstolpe i ooataçningsnåt som är skyddad för påkör-

ning frân banan förstärkas t ' ller tag. Sådan sfalce skall

också vara av grövre dinensi 5

nâtänden inte är skyddad mot aåkörnin

na i stället skall ha ett inbördes av tänd inte

Från praktiska s nspnkter torde Flåzs rekczzendationer att i nätände använda

grövre och stagad stolçe ej kunna tillämpas annat än i undantagsfall. SÅHT har

' .lertid inte någotdärför inte tagit med denna metod i riktlinjerna. Det finns en;

att erinra mot att : toden används där det är :öjligt.

dare att stFIA rekommenderar vi

* lSQ a ch att

kan

skall vara högst

att den medger åt ona bil

varandra minst 8 5 eller med i) a stolpar.

rsta avståndet eellan öpsningar i nätsektioner

tninstone varannan öppning skall vara så bred

tera (:in 3 o). Nâtsektianerna skall la:pa över

5
i
6O

'Nävr. ;
I
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SÅHT är av den

öppningarna. se .

inom 30 sak och u gående från att räddningssersone.en kan rora s 3, :\

hastighet av 3 n/sek med utrustning (normal gånçhastighet ca 1,4 m/sek) kom-

- e en för en sträcka av 75 s-skulle å ;ä ca 23 se<. SAMT

siå d av max 50 2 skall tilläzpas. Het princioen om övers

l

oofattninacn att ?30 n är ett alltför stort

den antiiionsnivân att t ex en bistrand sxa

L

.

Kal aV-Sävådsaaozdniaear
\

För bedömning av vilka skyddsanordningar som skall v11,as inom

olika banavsnitt skall man räkna med agt tävlingsfordor kan röra

sig okontrollerat inom en sektor av 30 åt vardera idan om :nan
0

'p (TÅ. .ago

u ÅÖ" »&

 

s
viwgörriatningen räknat, riskzonen. Med hänsyn till de ha

varmed det snabbaSte fordonet kan framföras på varje punxt av
banan, beräknas sektorradiens storlek enligt följande:

xf?

H :150, meter " ° °--°"'"--* 1/ (86 räkneexempel i bilaga-5)

där V = hastigheten i km/ho

Saknas uppgif t i en horisontalkurva kan man beräkna
hastigheten._ 1 man utgå ifrån att friktionen mellan
banan och fordonshjul n utnyttjas optimalt vid användande av ideal

spår. Friktionskeffici- ten skall anses vara 1.0. Hastigheten
beräknas enligt i

V = 16 V_;j km/h -------------;-u 2/ (se räkneexempel i bilaga 5)

där r = idealspårets kurvradie 1 meter.

Kan-inte den sålunda beräknade riskzonen rymmas inom tillgängligt
avåkningsonråde skall ytterligare skyddsåtgärder vidtas. :ärvid

skall i första hand användas upptagningsnät. Antalet nät skall

bestämmas med nänsvn till den rörelseenergi som ett avåkande for-

don innebar. FlAzs rekommendation om antalet nät vid olika har-

ügheter är enligt SAMT:s mening en alltför grov generaliseringc

Utförda prov ger ej klara anvisningar om nur stor rörelseenergi
ett upptagningsnät absorberar. SAMT bedömer dock att ett nät med

15 stolpar och i övrigt utfört i :nlighet med beskri

2.5.2 bör kunna absorbera en rörelseenergi av 13 00
meter. Fordonets rörelseenergi (Elna) vid en viss h
samband med avåkningen beräknas enligt följande:

VTI MEDDELANDE 113



Bilaga 1

Sid 4

p
q

.L F
l
'

;
H
i

U
U L
U--______--------- 3/ (se räkneexecpel

där G - fordonets vikt i kg och V .hastigheten i kz/ho

1 av denna rörelseener
3:att fordonet bromsas e'

i.
:

'
U

'
U

.
q 4-0
.1.9 A

M

9

Vid beräkning av
på en given sträcx
vänds formeln:_

A-

N

I'

friktionskoefficien

"TC-r'Igånglig kr ne_ ei,c,

.. ten o

sladds

Resterande energimängâ måste således upptas av näten. Se beräkø
ningsexempel i bilaga 5

Med hänsyn till tävling
uppfattningen att upptagn'

3 m skyddsanordning nä 3;

skall för Varje b.

att-byta ut/koaple
anordningar. Barriärer

5

p.

t

ra

barriärer

tid vara ett ver
snät som en avslu

i viSQa fall nö änaiga exempelvis
samt inom sådana Lanavsnitt-där hinder ell

J.Lt"

anordning och 3
och tävlingsbana
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SAMT har studerat förekommande barriärtvper och därvid funnit att
det inte är möjligt att generellt förorda stålbalksbarriärer
framför betongbar iärer eller omvänt.
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Bilaga 3 till "Riktlinger för

säkerheten m 1 vid motorbanor"

'1 (2)
.Exempel på beräkning av erforderligt antal upptagningsnät på visst

banavsnitt A____?' .
_-_ñ-_rv

Exemgel 1

Förutsättningar:

På ett visst givet banavsnitt kan det'snábbaste fordonet

som får köra på banan gppnâ en hastighet av 200 km/h.
\ \\§\\' 1

i 5 L \,\ ;3" x H
$§i§is °   

 

       
%
ä

J

J:

å     

  

Fordon som kan uppnå denna hast15het väger 650 kg.

Intill banan finns i avåkningsriktningen ett publikomráde

på ett avstånd (S) av 150 m från en punkt A på banan.

 

. 2002
1/ Riskzonens sektorradie R = .gg = 267 m

/ F d 't " Is - "' v*d unkten A är V --ââgrä-âgge-3 ' or an s role-seener51 i p \ DTOT - 260 -

4/ Den del av denna rörelseenergi som kan upptas genom broms-

650 x 0.6 x 150 = 58 500 Kpmning eller sladdning Eb* 2
.L

0 O H 45
. 4 ma --

500 är:Resterande rörelseenergi 100 000 - 5 5

måste tas upp av upptagningsnät. Erforderlige SLCEWFT ggr*

.tagningsnät n bestäms enl;;: n _

minst 5 nätsektioner..
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fortsättn "Exempel ......"

Exemgel 2

 

2/

w/

3/

4/
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/
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'

\ \ 4 K  

 

_
* 7  

 

Förutsättningar:

U) Il m 0 8

Samma fordon som i'exempel 1

Hastigheten V :'16 v 75 = 740 km/h.

 

Riskzonens aektorradie B = = 130 m.

2
Fordonets rörelseenergi i punkten A-är EMOT = 650220140

Den del aV'rärelseenerg:n som kan upptas genom bromsning

6eller sladdning Eb? = 650 x 0. x 50 5 79 500 Kpm.

Resterande rörelseenergi 49 000 - 191500 = 29 500 Kpm måste
, . . Q

tas upp av upptagningsnät, n = åä-ååå 3 . Sålunda krävs

minst 5 nätsektloner.

VTI MEDDELANDE 113

2(2




