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INLEDNING

I samband med semesterresa i USA besöktes General

Motors Proving Grounds och Fords Safety Laboratories

Department.

Syftet med besöken var att studera utrustning och tek-

niska lösningar av olika slag för krocktester, samt att

,ta del av GMs och Fords erfarenheter. Detta för att få

idéer och uppslag till det dagliga arbetet på VTIs krock-

bana samt att skaffa kontakter för framtida informations-

utbyte.

Som jämförelse har på lämpliga ställen VTIs motsvarande

resurser etc angivits inom parentes.

Besöket på GM arrangerades efter kontakt med Svenska

General Motors AB.

Bildmaterialet har ställts till förfogande av respek-

tive företag.
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GM PROVING GROUND

Provbana

Den 3 juli 1979 besökte jag General Motors Proving

Grounds i Milford utanför Detroit. Besöket började med

en rundtur på GMs provbana som är 20 mil lång och be-

står av vägar med varierande beläggning och beskaffen-

het. Där fanns motorväg, grusväg, en velodrom och en

plan asfalterad yta stor som 59 fotbollsplaner till-

sammans. Provningsingenjören som visade banan var lä-

rare för testförarna på provbanan. Han visade bl a den

långa rad av bilar som stod på autotest, där man mätte

bränsleförbrukning och effekt. Detta skedde automatiskt.

Provdockor 

Efter förevisning av provbanan fick jag träffa Michael

Wolanin som är chef för den enhet som har hand om prov-

dockor.

Man visade mig hybrid III-dockor och förklarade mycket

ingående dess konstruktion samt fördelarna med dessa,

se figur 1. Hybrid III-dockan är en modifierad ATDSOZ-

docka. Det som skiljer hybrid III från ATD502 är ny

nacke, se figur 2, thorax, se figur 3, torso och knä-

stoppning, se figur 4. Vidare förevisades jag den ut-

rustning som användes för att kalibrera provdockorna,

som jag senare återkommer till. GM har omkring 50 st

provdockor av varierande storlek. (VTI har 13 st).

Krockbanor

 

Krockbanan är 192 m lång. 144 m av den är under tak,

se figur 5. Kollisionsplatsen består av en rymlig byggnad
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se figur 6, medan accelerationsbanan går i en smalare

byggnad. Kollisionsplatsen har ryggåstak, så att man

får en bra kameravy uppifrån. Ryggåsen ligger mitt

över barriären. (VTIs krockbana är 64 m, allt under

tak).

Man använder en draganordning bestående av en ändlös

vajer som drivs av 2 st Oldsmobile bensinmotorer. Varje

motor ger 355 hästkrafter (VTI 2000 hk). Det är trans-

missionen från framhjulsdrivna Toronado som man använ-

der sig av. Vid prov med bil, normalvikt och hastighet

50 km/h eller där under använder man endast en av moto-

rerna.

Kraftöverföringen från motorerna till vajern sker med

hjälp av 6 st på 2 axlar 3 och 3 ihopsatta. spårhjul,

se figur 7. Vajern går fram och tillbaka så att denna

får 5600 kontaktyta med drivhjulen (VTIs draganordning

består av en ändlös vajer som drivs med linfriktion av

2 st likströmsmotorer. Motorerna är monterade på en

ledbar brygga som hänger i vajern och utgör på så sätt

spännanordning.)

Man utför ocksåutomhusprov. För detta har man en med

VTI nästan identiskt utformad lösning av draganordningen.

Draganordningen är konstruerad så att man på den ändlösa

vajern fäster en annan vajer, vilken sedan via spårhjul

går ut till utomhusbanan, där denna används för att

dra bilar eller rörliga barriärer.

Mätsystem

 

På inomhusbarriären har man 5 st mätplattor som re-

gistrerar krafterna vid rena barriärprov, figur 8.

Denna anordning är framtagen vid GM (VTI saknar denna

möjlighet).
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Man har två stycken fotogropar, en vid barriären 6,0 m

lång, 3,6 m djup och 0,9 m bred, se figur 9. Den andra

fotogropen används för försök med rörliga barriären.

Denna är 3,6 m lång, 2,4 m djup och 1,2 m bred (VTIs

fotogrop är 20 m lång, 2,0 m djup och 21, m bred).

Både intermittenta och prismakameror används. Man pla-

cerar normalt ca 13 st kameror vid kollisionsplatsen

(VTI har 5 st).

Kollisionsplatsen kan belysas med upp till 6 000 cd

(VTI 1 000 000 cd).

Man har tillgång till 90 mätkanaler (VTI 50). På GMs

krockbana arbetar 70 personer (VTI 4). Preparation av

en bil sysselsätter 6 personer (VTI 2), att genomföra

en krocktest kräver 8 personer (VTI 3).

FORD. SAFETY LABORATORIES

Krockbanor

 

Ford Safety Department Dearborn: Den 5 juli besökte

jag prov- och krockbanan på Ford Säkerhetscentrum.

Förutom krockbana och kontor har man en verkstad för

preparation av bilarna samt en bana med trycklufts-

driven krocksläde.

Krockbanan ligger någon km från kontorsbyggnaden i

kanten av provbanan. Provbanan har tidigare varit

Henry Fords privata flygfält. Krockbanan är 180 m lång

(VTI 64 m) med barriär i ena änden och möjlighet att

"köra ut" i den andra, se fig 10.

Draganordningen Ford använder består av en ganska liten

VTI MEDDELANDE 185



elmotor som driver en hydraulmotor vilken i sin tur

drar en ändlös vajer. Man kan med denna draganordning

dra en lastbil upp till en hastighet av 64 km/h eller

en personbil upp till 88 km/h i båda riktningarna med

en noggrannhet på i 1,6 km/h (VTI kan dra 3 ton i

110 km/h).

Barriären som är 3,6 m bred, 3,0 m hög och 4,8 m djup

väger 180 ton och är som VTIs barriär förankrad i ur-

berget, se fig ll (VTIs barriär är 3,5 m bred, 2,2 m

hög, 4,5 m djup och väger 350 ton).

Byggnaden har ryggåstak med åsen mitt över barriären

vilket gör att man får fina kameravyer uppifrån bal-

konger under ryggåsen i vardera änden av banan (VTI

saknar möjlighet att enkelt fotografera uppifrån).

Provdockor

 

Fords kalibreringsutrustning för provdockor liknade

GMs. På Ford var man inte riktigt nöjd med att bara

använda fallvikter för kalibrering. Man höll därför

på att utveckla en hydraulisk kalibreringsutrustning

som ska kunna styras i höjd- och sidled, se fig 12.

Man har utrustning för att utföra följande kalibre-

ringar "Head Drop Test","Neck Impact Test", "Chest

Impact Test", "Abdominal Compression Test", "Torso

(Lumbar Spine) Flexion Test" och "Knee (Femur) Impact

Test". GM har samma kalibreringsmöjligheter och lik-

nande utrustning.

Mätsystem

 

Fotogrop finns både vid barriären och i den andra

,änden av banan. Fotogropen vid barriären är 6,3 m lång,
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0,9 m bred och 3 m djup (VTIs fotogrop är 20,0 m lång,

2,1 m bred och 2,0 m djup).

Man använder cirka 16 High Speed kameror per prov med

500 och 1 000 bilder/sek (VTI har 5 st).

På Ford har man 100 kW belysning (VTI har 250 kW).

Vid framtagningen av en ny bilmodell är ett av de sista

stegen före produktionsstart att utföra den obligato-

Vriska krocktesten. Under försommaren är man därför

tvungen att arbeta 7 dagar i veckan på krockbanan med

mycket övertid för att klara av de nya bilmodellerna.

Därför har man startat en utbyggnad av krockbanan.

Jag fick ta del av ritningarna. Den nya krockbanan

skall byggas intill den nuvarande. På detta sätt får

man två krockbanor under samma tak. Genom utbyggnaden

kommer kapaciteten att öka.

SAMMANFATTNING

Sammanfattningsvis kan man säga att VTIs tekniska re-

surser för krockprov i stort sett är jämförbara med

vad bilindustrin i USA har. Den största skillnaden

ligger på kalibrering av provdockor där VTI helt sak-

nar resurser medan man på GM och Ford har satsat stora

resurser. Kalibreringsutrustningen avser huvud, hals,

bröst och ben/knän.

För huvudet har man falltest, de övriga kalibrerings-

"stationerna" är pendelvikter. GMs kalibreringsutrust-

ning var föredömligt lättarbetadoch genomtänkt. Det

var mindre detaljer i utformningen som skilde GM från

Ford. Både GM och Ford har omkring 10 personer (1) som

arbetar enbart med att kalibrera och reparera dockor.
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VTIs avsaknad av utrustning för kalibrering av dockor

får som konsekvens att möjligheter att utföra prov

enligt normer och bestämmelser internationellt blir

begränsade. Även möjligheterna att jämföra våra test-

resultat med andras försvåras och ibland t o m omöjlig-

görs. Provdockorna utgör en viktig länk i ett mätsys-

tem där all annan utrustning är noggrant kalibrerad.

"Ingen kedja är starkare än dess svagaste länk" vilket

i fallet VTI är provdockorna.
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Figur 1. Hybrid III-
dockan

 

   
Figur 2. Nacke hybrid

III-docka
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Figur 3. Thorax hybrid III-docka

 

  

   Eigur 4. Torso och knäst0ppning hybrid III-dockan
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Figur 6. GMs kollisionsplats
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 Figur 7. GMs kraftöverforing
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Figur 9. GMs ena fotogr0p

 

    
Figur 10. Fords krockbana
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Figur 11. Fords krockplats

    Figur 12. Fords kalibreringsutrustning
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