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FÖRORD

Pâ uppdrag av Transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd (TYA)

utför statens väg- och trafikinstitut (VTI) en undersökning av yrkes-

förarnas arbetsmiljö.

Första etappen behandlade bussförarnas arbetsmiljö och därefter förar-

miljön i taxi och trafikskolebilar. I föreliggande rapport redovisas den

termiska miljön för lastbilschaufförer.

De olika miljövariabler som studeras är klimat, luftkvalitet, vibra-

tioner, buller och infraljud.

Syftet med studierna är att söka ta fram underlag för kravspecifi-

kationer för de olika miljöerna i de olika fordonsslagen.

Projektet finansieras huvudsakligen av Arbetarskyddsfonden. Viss

metodutveckling har bekostats av VTI.

Ett mycket stort tack riktas till de företag som välvilligt ställt fordon

till vårt förfogande: Volvo Lastvagnar, Göteborg; SAAB-SCANIA,

Södertälje; återförsäljarna i Linköping av Volkswagen (Motorcentrum)

och Volvo (Rejmes).

Vid fältmätningarna och utvärderingen har främst Sven-Åke Lindén,

Lars Söderström och Anna-Lisa Ottosson, VTI varit behjälpliga.
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Lastbilsförares arbetsmiljö

En klimatstudie

Per Lövsund

Statens väg- och trafikinstitut (VTI)

581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Lastbilsförares arbetsmiljö har under vinter- och sommarbetingelser

kartlagts med avseende på de inre klimatförhållandena. Kartläggningar-

na har skett i moderna lastbilar av olika storlekar avsedda för fjärrtra-

fik, regional- resp. lokaldistribution. Undersökningarna har även haft

som syfte att studera olika anordningar som skulle kunna förbättra den

termiska miljön under olika förhållanden.

Under vinterbetingelser utfördes mätningar (Volvo F12, Volvo F6, VW

LT45D) på landsväg och i stadstrafik. Studier utfördes även för att

utröna hur snabbt lastbilarna kyls ner vid stillestånd samt det därpå

följande uppvärmningsförloppet vid start

(sk simulerad distributionskörning).

I samarbete med statens institut för byggnadsforskning (SIB) har studier

gjorts med SIB:s termiska mannekäng SIBMAN i Volvo F12 och Volvo

F6. Genom dessa studier fås ettmått på den fysiologiska belastningen

på individen vid vistelse i en viss termisk miljö.

Huvuddelen av vinterklimatstudierna utfördes vid utomhustemperaturer

mellan -5°C och -18°C.

Registreringarna under sommarbetingelser utfördes i enlighet med

vintermätningarna, dvs både på landsväg och i stadstrafik samt vid

simulerad tät distribution (Scania 142, Scania G82, Volvo F6, Renault

Traffic).
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II

Studierna utfördes under Soliga dagar vid utomhustemperaturer +22 -

+29OC. Vid mätningarna ingick även jämförelser mellan evaporator- och

kompressormatad luftkonditionering.

Vinterstudierna visade att i de i studien ingående lastbilarna kunde

förarna erhålla önskad temperatur (ca 25OC), dock varierade tempe-

raturerna över både tid och rum.

Yttemperaturmätningar visade på låga temperaturer på sido- och i

förekommande fall även bakrutorna, vilket ger risk för dragför-

nimmelser ett förhållande som styrktes genom studierna med SIBMAN.

Under sommarbetingelser översteg vanligtvis medeltemperaturen runt

föraren 30°C, med de sämsta förhållandena under simulerad distribu-

tion.

Luftkonditioneringsaggregaten ökade komforten. Enbart luftkondition-

ering visade sig ej vara tillräcklig utan måste kombineras med strål-

nings'avskärmning för att temperaturkomfort skall erhållas.
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III

The Working Environment for Truck Drivers

A Climate Study

by Per Lövsund

Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)

5-581 01 LINKÖPING Sweden

SUMMARY

The working environment for truck drivers in winter and summer

conditions has been surveyed as to the interior climate conditions. The

surveys have been carried out in modern trucks of different sizes meant

for long-distance traffic, regional and local distribution respectively.

The aim of the surveys has been to study different devices likely to

improve the thermal environment in various conditions.

In winter conditions, measurements were carried out (Volvo F12, Volvo

F6, VW LT145D) in rural and urban traffic. Studies were also carried out

to find the rate of decrease of interior temperature when the vehicles

were stopped and the length of the subsequent reheating period when

starting anew (so-called simulated distribution driving).

In cooperation with the Swedish Institute for Building Research (SIB)

studies have been carried out with their thermal dummy SIBMAN in

Volvo F12 and Volvo F6.

The main parts of the winter climate studies were carried out at

outdoor temperatures of between -SOC and -18°C.

The registrations in summer conditions were carried out according to

the winter measurements, i.e. both on main roads and in cities and at

simulated dense distribution (Scania 142, Scania G82, Volvo F6, Renault

Traffic).
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The studies were carried out. during sunny days at outdoor temperatures

of +22°C - +290C. Evaporator and compressor supplied air conditioners

were also compared during these measurements.

The winter studies showed that the drivers were able to obtain the

desired temperatures (approx. 25°C). These varied however, over time

and space.

Measurements of the surface temperatures showed low temperatures on

the side windows and also on the rear windows, wherever applicable,

creating a risk of a sensation of draught, a fact confirmed by the

SIBMAN studies.

ln summer conditions the average temperature surrounding the driver

usually surpassed 30°C and the worst conditions were found at

simulated distribution.

The air conditioning units improved the comfort. The air conditioning

exclusively proved not to be sufficient but had to be combined with a

radiation screeningin order to obtain temperature comfort.
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INLEDNING

Oberoende av de yttre väderleksförhållandena eftersträvas generellt en

arbetsmiljö där dels temperaturkomfort råder och dels att det inte finns

någon risk för påverkan på vare sig hälsa eller prestation. På de flesta

arbetsplatser kan man i dag uppfylla dessa krav. Vid låga temperaturer

vintertid eller höga temperaturer sommartid kan det emellertid vara

svårt att åstadkomma ett Optimalt klimat för alla individer i en

fordonshytt, vilket också framgår av det stora antal klagomål på'klimat

i fordon som förekommer bland yrkeschaufförer (Moe, 1978; Anderback

et al, 1979; Svenska Transportarbetareförbundet, 1979; Lövsund, 1980;

1982). Utrymmet i en fordonshytt är begränsat och ofta omgivet av

stora ytor med dålig eller helt i avsaknad av isolering. Föraren är också

ofta fast placerad asymmetriskt i förhållande till omgivande ytor.

En hög värmebelastning kan ibland under sommarhalvåret förekomma,

vilket i kombination med de höga krav på prestationsförmåga, som

åligger yrkesföraren under_ hela sitt arbetspass, kan ge risk för fel-

handlingar i kritiska situationer och därmed stora risker för allvarliga

olyckor (Griffits och Boyce, 1971; Mackie et al, 1974; Jokl, 1982).

Förutom prestationsnedsättningar har även fysiologisk påverkan rappor-

terats vid bilkörning med hög temperatur i fordonet (Mackie et al, 1974;

Mackie och O'Hanlon, 1977). Detta styrks av att antalet trafikolyckor

har rapporterats öka vid extremt solsken och 'höga temperaturer

(Sulman, 1976) samt av erhållna höga korrelationer mellan varm väder-

lek och ökad olycksfallsfrekvens (Belding et al, 1960).

Genom ett stort antal undersökningar vet man att en hög värmebelast-

ning medför ogynnsam effekt på kroppens funktioner och arbets-

förmåga. Man kan däremot inte i detalj säga vilken värmebelastning,

som kan vara acceptabel i en viss situation (Axelsson et al, 1974).

Detaljerade studier av hur kyla påverkar olika mänskliga färdigheter

finns redovisade i litteraturen (ex Vernon, 1936; Wyon, 1976). Man har

vid ett antal olika industriella arbetsmoment funnit prestationsnedsätt-

ningar. Effekterna har även visat sig inom arbetarnas komfortzon.

Prestationsnedsättning i form av nedsatt manuell färdighet och upp-
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märksamhet kan förutsättas ligga bakom den ökade olycksfrekvens, som

Vernon (1936) redovisade vid arbete i dåligt uppvärmda fabrikslokaler.

Det är emellertid vanskligt att dra några långtgående slutsatser av

dessa undersökningar, då det kan vara tveksamt om deras relevans för

yrkesförares termiska miljö.

Ett stort antal författare har kvantitativt definierat rekommendationer

för lufttemperaturer i fordon vid olika betingelser. Dessa värden ligger

inom ett relativt stort temperaturområde (17 - 33°C). Temming (1980)

har tagit fram en rekommendation på olika temperaturer .vid yttre

temperaturer i området från -30°C till +40°C. Vid utomhustemperatur-

er på mellan -10°C och -ZOOC skulle det krävas 24 -26°C i fordonet och

vid utomhustemperaturer på +30°C skulle det krävas ca 23°C.

Den i byggnadssammanhang normalt accepterade temperaturgradienten

mellan huvud och fötter gäller ej i fordon. I byggnader rekommenderas

temperaturerna i fotnivån icke överstiga de i huvudhöjd med mer än 2 -

3°C (Fanger, 1977). I fordon krävs dock normalt högst 4 till 8°C högre

temperatur vid fötterna än vid huvudet (Copley, 1961; Veil, 1965;

Domier, 1975; Müllejans och Illg, 1975; Temming, 1980).

De temperaturvariationer som normalt förekommer i ett fordon bl a

p g a dörröppningar och stillestånd kan ge effekt på temperatur-

komforten. I litteraturen kan man finna både gränsvärden för högsta

tillåtna amplitud (Duta och Windisch, 1967) och tillåten amplitud vid

viss förändringshastighet. Sprague och McNall (1970) och ASHRAE

Standard (1974) tillåter stora amplituder vid låga förändringshastigheter

och vice versa. Wyon et al (1973) fann, att stOra men långsamma

temperaturförändringar har en positiv effekt på prestationen men att

sådana temperaturförändringar sker på bekostnad av komforten, varför

man dock alltid bör eftersträva en så jämn temperatur som möjligt.

För att få ett komfortabelt klimat erfordras inte bara en viss tempera-

tur utan även en viss luftomsättning. Under vinterförhållanden bör

luftströmmarna i huvudsak gå utefter omgivande väggar för att få

jämnast möjliga temperatur och undvika kallras. Risken för uttorkning
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i av ögonen vid lufthastigheter mot ansiktet överstigande ca 0,2 m/s är

stor (ex Eriksson och Domier, 1975). Man bör därför noga beakta

luftströmmarnas riktning.

Föreliggande studie utfördes för att erhålla en uppfattning om de

temperaturförhållanden som typiskt kan råda under ett arbetspass i

moderna lastbilar, representativa för olika transportslag. Undersökning-

en hade även som syfte att studera olika anordningar som skulle kunna

förbättra den termiska miljön under olika förhållanden. Undersökningen

utgör en fortsättning på tidigare, där sommar-respektive vinterklimat-

förhållandena undersökts för bussdhaufförer och förare av taxi och

trafikskolebilar (Lövsund, 1980; 1982; 1983).
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MATERIAL OCH METODER

Mätsystem

Insamlingen av mätdata är uppbyggd kring ett mikrodatorsystem för att

få en automatiserad process av det stora antalet mätpunkter. Data-

insamlingssystemet beskrivs i figur 1.
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Figur 1 Datainsamlingssystem

(Data acquisition system)

Systemet är uppbyggt kring en Rockwell AIM65 mikrodator med expan-

derat minne och möjlighet till analog digital omvandling. Program för

sampling av indata, klockrutiner samt datalagring på kassettband ut-

vecklades med hjälp av i systemet ingående assemblerrutiner. Program

för beräkningar och printerutskrifter utvecklades i högnivâspråket

Basic.
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2.1.3

2.1.4

Temperatur

 

De temperaturer som uppmättes var dels luft- och yttemperaturer samt

dels riktad Operativ temperatur (strålningstemperatur alstrad av strål-

ningsvärmen från en riktning). Samtliga temperaturer uppmättes med

hjälp av precisionstermistorer (YSI 44004, Yellow Springs Instrument

Co, Ohio, USA), med en noggrannhet av :0,20C inom temperatur-

omrâdet 0 - 80°C (tidskonstant ca 10 5). Vid mätning av yttemperaturer

fastsattes termistorerna på respektive yta med tejp. Mellan ytan och

givaren applicerades kiselfett för en bättre värmeledning. Givaren för

riktad operativ temperatur bestod av en termistor fastklistrad på ett 4

cm2 stort och 0,1 mm tjockt k0pparbleck vars yta målats svart.

Kopparblecket var fastsatt på en cellplastskiva med ytan l dm2 och

tjockleken 15 mm.

Strålningsförhållandena i en hytt skiljer sig markant från de som råder

inomhus, bl a genom att strålningen är mer intensiv, starkt asymmetrisk

samt uppvisar snabba förändringar i riktning och intensitet. Dessa

faktorer gör det olämpligt att använda en konventionell globtermome-

ter för registrering av strålningstemperaturen. Globtermometern ger

dels ett medelvärde av strålningstemperaturerna i rummet och har dels

en tidskonstant på upp till 30 minuter.

Lufthastighet

 

Lufthastigheterna uppmättes med hjälp av varmtrâdsanemometer (TSI

1650, TSI Inc, Minnesota, USA), dvs ett instrument som använder

luftens avkylning av en uppvärmd tråd som ett uttryck för luft-

hastigheten. Lufthastigheter på ner till ca 0,1 m/5 kan uppmätas.

Manuell triggning av datainsamlingen i

 

För att vid vissa händelser kunna bryta den automatiska samplingen av

mätdata fanns även möjlighet till manuell triggning.
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2.2 Mätpunkter

 

Registreringarna utfördes på ett antal punkter runt föraren och fram-

sätespassageraren. Placeringen av temperaturgivarna anslöt sig huvud-

sakligen till svensk standard för provning av värme- och ventilations-

system i traktorer, SMS 2865. Vissa avsteg fick dock göras av praktiska

och/eller trafiksäkerhetsskäl (figur 2).v_ .

          

V

Figur 2 Mätpunkter runt förare och passagerare

(V - lufttemperatur, o - riktad Operativ

temperatur, - - yttemperatur)

(Location of measuring points around the

driver and the passenger

(V- air temperature, o - radiant

temperature, c - surface temperature))
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2.3

2.3.1

Mätförfarande

 

Mätsystemet konstruerades för att samtidigt kunna avkänna samtliga

registrerade mätstorheter samt även ett antal hudtemperaturer. Av

praktiska skäl ingick dock inte mätningar av hudtemperaturer vid

körning i trafik.

Dataloggern avkände samtliga kanaler varannan minut. Utöver dessa

sample triggades även datorn att göra registreringar vid vissa händel-

ser. Förarna fick ställa in ventilation och värme efter behag. Valda

inställningar och tidpunkt för eventuella förändringarantecknades.

Vintermätningar

 

Under vinterbetingelser utfördes mätningar i lastbilar av tre olika

storlekar: Volvo F 12, Volvo F 6 samt VW LT45D. Bilarna var valda för

att få ett representativt fordon för fjärrtrafik, regional- och lokal-

distribution, där Volvo F 12 representerar fjärrtrafik, Volvo F 6

regional- och lokaldistribution samt VW LTD lokaldistribution.

Mätningarna utfördes på landsväg (70-90 km/h), blandat landsväg och

stad samt enbart vid stadskörning. Dessa studier genomfördes för att få

en uppfattning om det under normala syd- och mellansvenska förhållan-

den är möjligt att i hytten på moderna lastbilar hålla komforttempera-

tur.

Studier utfördes även för att utröna hur snabbt lastbilarna kyls ner vid

stillestånd samt det därpå följande uppvärmningsförIOppet vid start.

Dessa senare studier utfördes genom sk simulerad distributionskörning

med cykler om 10 min körning och 10 min stillestånd med avslagen

motor.

I försöken har även ingått studier på parkeringsvärmare.
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I samarbete med statens institut för byggnadsforskning (518) har studier

gjorts med SIB:s termiska mannekäng (SIBMAN). Genom dessa studier

fås ett mått på den fysiologiska belastningen på individen vid vistelse i

viss termisk miljö. SIBMAN är indelad i 16 olika sektorer i vilka

antingen "hudtemperaturen" kan mätas eller vilken elektrisk effekt som

behöver tillföras för att hålla viss "hudtemperatur". Sektorerna är

huvud, rygg, bröst, höft, vä överarm, hö överarm, vä underarm, hö

underarm, vä hand, hö hand, vä lår, hö lår, vä vad, hö vad, vä fot, hö

fot.

Vid mätningarna var SIBMAN iklädd jeans, skjorta och skor. SIBMAN

färdades på passagerarplatsen i Volvo F12 och Volvo F6 (figur 3).

 

Figur 3 SIBMAN vid mätning i Volvo F12.

(SIBMAN at registration in Volvo F12)
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2.3.2.

Vid mätningarna i Volvo F12 placerades styrutrustning och strömför-

sörjning på britsen bakom stolarna och antogs inte nämnvärt påverka

klimatet i hytten. Vid mätningarna i Volvo F6 placerades kringutrust-

ningen i uppvärmd husvagn på flaket pga hyttens knappa volym.

Studierna med SIBMAN utfördes både vid landsvägs- och stadskörning.

Under projektets gång bjöds det inte någon längre tid med ihållande

kyla, varför tyvärr lufttemperaturerna vid mätningarna i olika fordon

kom att i hög grad variera. Huvuddelen av försöken utfördes vid -5°C-

-18°C.

Sommarmätningar

 

Under sommarbetingelser utfördes studierna i Scania 142, Scania G82,

Volvo F6, Renault Traffic. Scania 142 representerade fjärrtrafik, Scania

G82 och Volvo F6 regional- och lokaldistribution samt Renault Traffic .

lokaldistribution.

Mätningarna utfördes i enlighet med vintermätningarna, dvs både på

landsväg och i stadstrafik samt vid simulerad tät distribution.

Vid paus studerades uppvärmningsförlOppen i hytterna och efter paus

avkylningsförloppen.

Scania 142 och Scania G82 var utrustade med fabriksmonterad luft-

konditionering (AC). Volvo F6 var kompletterad med ett tillsats-

aggregat för både värme och kyla. Mirus Aer Full Conditioning (Mirus

Aer Trading HB, Skellefteå). Kylningen skedde på evaporativ väg

(vattenavdunstning). Aggregatet är utrustat med dammfilter och har

fyra stycken utblåsningsmunstycken anordnade så att luftströmmarna

kan riktas nästan hur som helst.

Huvuddelen av försöken utfördes soliga dagar med lufttemperaturer

22°C - 29°C.
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2.4

10

Utvärdering

 

Databearbetningen skedde på VTI:s dator NORD-10. Rådata kom från

kassettband. Kassettbanden var från början skrivna enligt sk ECMA 34

standard och mätdata var av utrymmesskäl mycket kompakt lagrade.

Via en Facit kassettbandspelare .ansluten till NORD-10 läste ett

program en kassett och skrev data på ett skivminne. Under överföringen

skedde en konvertering från kassettens format till ett som bättre

lämpade sig för den vidare databearbetningen.

Ett generellt statistikprogram, GARPSTAT, användes för att göra

statistiska bearbetningar, transformera variabler, beräkna kombina-

tionsvariabler etc. Ett annat program gjorde det möjligt att automa-

tiskt rita diagram på valfria delar av de insamlade mätvärdena.

Efter slutförd bearbetning k0pierades data till en flexskiva (diskett),

vilket gör det enklare att senare utföra eventuella kompletterande

bearbetningar. Datautvärderingssystemet åskådliggörs principiellt i

       

figur 4.

PLOTTER

KASSETTBAND

RADSKRNARE

NORD- 10

TERMINAL DBKETT

 

O

  

 

SKIVMINNE

Figur L!- Datautvärderingssystem

(Data processing system)

VTI MEDDELANDE 418



3.1

3.1.1.

ll

RESULTAT

Vintermätningar

 

Nor malkörning

 

För 'de i studien ingående fordonen kunde förarna under kontinuerlig

körning hålla önskad temperatur (ca 25°C) vid både stads- och lands-

vägskörning, dock varierade temperaturerna betydligt över både tid och

rum.

Skillnaden i temperatur mellan olika delar av kupén påverkades av bl a

utetemperaturen, fordonshastigheten och inställd luftfördelning/-rikt- '

ning. Temperaturskillnaderna var genomgående minst för Volvo F12

vilket även var väntat genom det stora antalet utblåsningsmunstycken

och isolering i hyttväggarna. En jämförelse av skillnaderna mellan de

olika fordonen är omöjlig, då studierna inte utfördes i klimatkammare

under identiska betingelser, men skillnader huvud-fötter på >10°C har

vid ett flertal tillfällen uppmätts. Dessa stora differenser orsakades av

för dålig spridning av ventilationsluften i golvnivå.

.De omgivande yttemperaturerna på rutorna varierade med utetempera-

turen, fordonshastigheten och typen av körning. De lägsta yttemperatu-

rerna erhölls på sidorutorna, där under rådande betingelser tempera-

turerna låg runt ca O°C. Detta gällde även för Volvo F 12, fastän den är

utrustad med sidorutedefroster. I F12:ans fall var dock utetemperaturen

minst - l 3°C.

De låga omgivande yttemperaturerna ger upphov till temperaturassy-

metrier runt överkropp och huvud samt lägre riktade operativa tempe-

raturer. Dessa faktorer innebär att risken för dragförnimmelser ökar.

Vid låga utetemperaturer erfordras relativt hög temperatur på luften

från luftmunstyckena för att kunna hålla en komfortabel temperatur i

fordonet. Vanligtvis sker uppvärmningen genom ett relativt litet antal

luftmunstycken, vilket innebär mycket stora temperaturskillnader i

närheten av dessa. Speciellt gäller detta för fötterna.
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Vid försök med olika riktning på bl a sidomunstyckena för att försöka

reducera avkylningen från sidorutan har vi inte erhållit några entydiga

resultat vad gäller riktad operativ temperatur från sidorutorna då dels

luftflödet från sidomunstycket ej ger ett jämnt flöde över hela sido-

rutan och dels genom att en ändring av luftflöde/-riktning återverkar

genom ändrade temperaturer i övriga delar av fordonet.

De normala temperaturskillnaderna mellan olika mätgivarplaceringar

åskådliggörs genom tabell 1.

Tabell 1. Normal och max temperaturskillnad mellan olika mätpunkter

för de testade fordonen. (Normalskiilnad huvud - fot är mycket svår att

ange då temperaturen strax ovanför golvet varierar väldigt mycket

beroende främst på vald ventilationsfördelning.)

  

Läge Normal Max

skillnad skillnad

0C 0C

Huvud (vä-hö) 1 2

Fötter (vä-hö) 3 10

Midja (vä-hö-framför- 4 9

bakom)

Huvud-fot 4 12

Strålning (vä-hö) 5 i 8

     

Både i Volvo F6 och i VW LTD uppvisas lägre lufttemperaturer runt

överkroppen på samma sida som sidorutan (höger) och på ryggsidan.

Tendensen är densamma vad gäller riktad operativ temperatur. Detta är

inte lika uttalat i Volvo F12, där avståndet till sidorutan och till hyttens

bakgavel (som 1 Volvo F12 saknar fönster) är större (fig 5).
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Figur 5. Jämförelser av lufttemperaturerna runt midjan på passagerare

1 Volvo F12 resp Volvo F6.

(Air temperatures around the waist of the passenger in Volvo F 12

and Vclvo F6 respectively)
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Den i Volvo F12 befintliga sidorutedefrostern visade sig i försöken ha _

effekt på lufttemperaturen på passagerarens högra sida, men effekten

var mindre vad gäller riktade operativa temperaturen och sidorutans

yttemperatur.

Avkylning och uppvärmning under resp efter paus

 

Vid kortare pauser (<1O min) sjönk temperaturen i Volvo F6 och Volvo

VW LTD med ca 2°/min. Man hade ett snabbare förlopp de fem första

minuterna, vilket därefter reducerades.

Vid start efter paus med utgångstemperatur i hytten på ca 10°C erhölls

en temperaturstegring på ca 20/min. Även under uppvärmningsförloppet

gick det snabbare under defem första minuterna. För Volvo F6 och VW

LTD behövdes ca 10 minuter för att åstadkomma steady state för-

hållanden medan för Volvo F12 endast halva tiden till trots betydligt

lägre utomhustemperaturer.

Volvo F12 var utrustad med parkeringsvärmare, vilken användes i en del

försök 'under pauserna. Den genom termostaten förinställda temperatu-

ren hölls väl, men temperaturfördelningen i hytten _4 förändrades. Från

att högsta temperaturerna registrerats i golvnivâ förändrades förhållan-

dena till de motsatta.
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Termisk mannekäng

 

Vid studierna med termiska mannekängen (SIBMAN) som komplement

till den konventionella mätmetodiken kom tyvärr också utomhustempe-

raturerna att variera väsentligt (Volvo F12: -15- -ZOOC, Volvo F6: -6-

-8°C), fastän mätningarna gjordes efter solens nedgång.

Oberoende av typen av körning var resultaten för respektive fordon

snarlika.

I Volvo F6 registrerades värden som svarar mot obehagligt drag eller

måttligt drag runt huvud, bröst, hö hand och hö lår. SIBMAN registrera-

de genomgående det som obehagligt varmt kring fötterna. Den totala

värmeförlusten uppgick till ca 63 W/m2 för samtliga mättillfällen,

vilket skall jämföras med 48 :5 W/m2 vid temperaturkomfort.

Vid prov med isolering på bakrutorna i F6:an i syfte att söka reducera

draget kring huvudet erhölls ingen förbättring.

Vid studierna på Volvo F12 erhölls genomgående värden motsvarande

obehagligt drag kring bröst, hö hand och hö lår. SIBMAN fann det vara

för varmt kring vä hand, vä fot och huvudet. Vid försök med borttagen

sidorutedefroster erhölls inte några entydiga förändringar. Den totala

värmeförlusten uppgick tillca 62 W/mz.
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Sommarmätningar

 

Standardbetingelser

 

Vid körning utan några värmeavlastande anordningar varierar luft-

temperaturerna i mycket hög grad främst beroende på typen av körning.

Under steady-state förhållanden (i huvudsak landsvägskörning) varierar

medeltemperaturen normalt mellan 30 och 35°C. Vid stadskörning

stiger medeltemperaturen ytterligare någon grad, men påverkas i hög

grad av andelen stillestånd.

Vid studierna med simulerad distribution erhölls både de högsta medel-

temperaturerna och de största variationerna, där i några fall tempera-

tursvinget uppgått till 10° (fig 6).

Vid stillestånd stiger temperaturen snabbast de fem första minuterna

(ca 0,5°/min). Hastigheten är dock beroende av andelen fönster i

hytten. Volvo F6 som har fönster runt om men även mindre volym 1

hytten uppvisade en snabbare (ca 1 0/min) temperaturstegring än Scania

G82 och Scania 142. Vid pauser på runt ca 30 minuter kunde medel-

temperaturerna stiga till runt 40°C (fig 7). Öppna fönster och takluckor

gjorde vid kortare stillestånd inga påtagliga skillnader vid låga vindhas-

tigheter.
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Figur 7. Temperaturstegring vid parkering (+290C) (Scania G82).

(Temperature rise at pause (+29°C) (Scania G 82)).
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Från att ha tagit ett fordon som blivit uppvärmt i solen till runt 40°C

tar det ca 20 minuter innan ett steady-state förhållande uppnås runt

BOOC.

Temperaturskillnaderna mellan olika mätpunkter var små, däremot

varierade skillnaderna i riktad operativ temperatur mellan de olika

fordonen där Volvo F6 och Renault Traffic uppvisade större skillnader

genom närheten till fönstren. Detta medför en större solinstrålning på

förare/passagerare. Samtliga fordon utom Renault Traffic var utrustade

med solskärm, vilken klart reducerar solinstrålningen i dessa hytter.

Detta återspeglas också i de riktade operativa temperaturerna, vilka

endast vid enstaka tillfällen når upp till drygt 40°C.

Värmeavlastande anordningar

 

Scania G82 och Scania 142 var utrustade med Scanias kompressorkylare,

varvid medeltemperaturen kring föraren kunde hållas under 30°C, vilket

innebar en sänkning på upp till 10° jämfört med körning utan

luftkonditionering. Denna kraftiga reduktion av temperaturen erhölls

vid landsvägskörning. Reduktionen var mindre vid stadskörning.

Vid studier på andra fordonsslag har luftkonditionering ofta visat sig ge

upphov till stora temperaturskillnader pga de kalla luftflödena från ett

fåtal munstycken. I Scania (382 och Scania 142 fann vi dock endast en

obetydlig ökning av max differens (1-20) mellan de valda mätpunkterna.

Även vid distributionskörning med Scania G82 erhölls en effekt av

luftkonditioneringen där en sänkning av medeltemperaturen på 1-50

uppmättes. Variationerna mellan paus och körning blev dock väldigt

stora (fig 8).
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Det tillsatsaggregat som monterades på taket (Mirus Aer Full Condi-

tioning), byggande på evaporativ teknik, kunde vid jämförbara betingel-

ser sänka medeltemperaturen upp till 50 i Volvo F6. Även för denna

anordning varierade effekten beröende på typen av körning (fig 9).

Detta aggregat gav dock subjektivt sett en bättre värmeavlastning än

vad som uppmätts, bl a beroende på de goda möjligheterna att rikta

luftflödena mot de ställen på överkrOppen där maximala kylsensationer

erhålls.

Vid körning med öppen sidoruta eller taklucka kunde vi inte erhålla

signifikant sänkta lufttemperaturer runt föraren, dock en kraftig ökning

av lufthastigheterna, vilket i sig, subjektivt sett, ger en viss värmeav-

lastning.
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DISKUSSION

De resultat som erhållits i föreliggande studie skall och kan inte

användas som jämförelsematerial mellan olika fordon, då studierna inte

skett vid identiska förhållanden. Studien avser istället ge en uppfattning

om typiska klimatförhållanden vid vissa betingelser som bakgrund till

åtgärdsförslag för en bättre arbetsmiljö från hyttklimatsynpunkt.

Vintermätningar

 

För att få en uppfattning om hur yrkesverksamma lastbilsförare/-ägare

upplever sin arbetsmiljö, vilka förändringar/förbättringar som bör prio-

riteras mm genomfördes en enkät med ca 700 lastbilschaufförer (Morén

och Olausson, 1985). I enkäten framkom i ytterst få fall (6%) större

klagomål på kylan i hytten under körning vintertid. Den förargrupp som

proportionellt sett hade de största klagomålen på detta var renhåll-

ningsarbetare (17%). De största bekymren med kylan visade sig istället

vara vid lastning och lossning (35%) där lokaldistributionsförarna syntes

ha de sämsta förhållandena. Till trots att man inte upplever kyla i

hytten under körning som något större bekymmer säger majoriteten av

förarna speciellt fjärrtrafikförarna (69%) att det är av stor vikt att det

termiska klimatet under vintern förbättras. Det senare resultatet är

'svårt att tyda. Istället skulle man förvänta sig att de som har de största

klagomålen (renhållnings- eller lokaldistributionsförarna)' skulle vara

mer benägna att ändra på sitt termiska klimat. Detta skulle också varit

i överensstämmelse med våra fysiska registreringar,vilka klart visar på

att ett stillestånd (med avslagen motor) snabbt ger upphov till en stor

temperatursänkning.

Vid tidigare studie av taxiförares- och trafiklärares termiska miljö

(Lövsund, 1983) erhölls goda resultat genom användning av sk paus-

värmare vid kortare stillestånd. Pausvärmarna (KG Knutsson, Bromma

resp Calix, Preciform, Eskilstuna) åstadkommer med hjälp av en vatten-

pump cirkulation av det varma kylvattnet i motor och Värmepaket.

Bilens eget fläktsystem ser till att värmen kommer in i kupén. Systemet

har en inbyggd termostat som slår ifrån cirkulationspump och kupéfläkt

när kylvätskan blir för kall.
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Vid distributionskörning med lastbil bör lika goda förutsättningar finnas

för ett gott resultat som vid. bruk i personbil, vilket även subjektiva

bedömningar utvisade på en KGK rastvärmare (KG Knutsson, Bromma)

inmonterad i en Scania 112. Tyvärr disponerades fordonet med värma-

ren inmonterad under mycket kort tid då även kyla rådde. Att nå goda

resultat på denna väg vid distributionstrafik innebär dock att motorn

måste hinna bli varm mellan stillestånden, vilket kan vara ett problem

vid vissa typer av körning. Ett annat krav är att det, måste finnas

utrymme för ytterligare en effektkrävande utrustning vid sidan om de i

lastbilen redan befintliga.

I samtliga undersökta fordon erhölls önskad temperatur efter kortare

eller längre uppvärmningSperiod. Temperaturerna varierade dock mer

eller mindre över både tid, rum och typ av körning. De temperaturskill-

nader som uppmättes mellan olika delar i hytterna borde kunna minskas

till en acceptabel nivå genom fler och bättre utformade luftmunstyc-

ken. I denna riktning verkar dock utvecklingen gå, åtminstone på de

större moderna svenska lastbilarna. Ett problem som dock kvarstår även

på de större lastbilarna är de låga yttemperaturerna på sidorutorna,

vilket ger upphov till kallras och dragförnimmelser. Genom mätningarna

med SIBMAN bekräftades detta och effekten av den prövade sidorute-

defrostern i Volvo F12 var inte tillräcklig. SIBMAN registrerade även

drag kring huvudet 1 Volvo F6, troligen härrörande från defrosterluften

som genom hyttens utformning tvingas ned bakom nacken. Någon

signifikant förbättring erhölls inte då bakrutorna isolerades, varför

draget knappast enbart härrörde från dessa. Ett ändrat luftflöde i

hytten i kombination med bättre isolering borde ha utsikter att lösa

problemet.

I många moderna fordon finns idag elvärmesitsar som standard. Dessa

sitsar reducerar mer eller mindre värmeförlusterna från delar av

kroppen vid start av kallt fordon (Elnäs och Holmér, 1981). Elsitsar bör

dock ej ses som ett alternativ men däremot som ett bra komplement till

kupé- eller rastvärmare, då de enbart reducerar värmeförlusterna från

en mindre del av kroppen.
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Sommarmätningar

 

I den tidigare refererande enkäten till lastbilschaufförer svarade 40%

av dem att de i hög grad besvärades av höga lufttemperaturer och 36%

att de i hög grad besvärades av höga strålningstemperaturer. Inom

yrkeskåren anser man således att den termiska miljön utgör ett mycket

större problem under sommaren än under vintern. Problemet är dess-

utom så stort att det utgör det största bland de inom enkäten ingående

miljöfaktorerna. 76% av renhållningsförarna tyckte det var störst vikt

att klimatkomforten förbättrades under sommarbetingelser och var

därmed den grupp som'hade störst önskemål om detta.

I lastbilar utan några värmeavlastande anordningar uppgår lufttempera-

turerna till minst 30°C under soliga sommardagar. Temperaturen påver-

kas i för föraren negativ riktning beroende på' andelen fönster. Närheten

till dessa har också stor betydelse på temperaturkomforten.

Till viss del kan den subjektiva känslan av temperaturkomfort ökas

genom höga lufthastigheter från ställbara luftmunstycken, taklucka

eller solskärm över vindrutan. Dylika lösningar visar sig emellertid icke

vara tillräckliga för att uppnå temperaturkomfort vid solinstrålning,

utan en kylning erfordras. Graden av kylning är emellertid beroende av

solinstrålningen, varför exempelvis solskärmar och andra anordningar

för strålningsavskärmning (strålningsreflekterande eller tonade fönster)

fyller viss funktion och innebär dessutom att vid kombination med

luftkonditionering dylika aggragat kan göras mindre och mindre effekt-

krävande (Shimizu et al., 1983). I

Två principiellt skilda sätt att kyla prövades, nämligen kompressor resp

evaporativ kylare. Den förra var ett med ventilationssystemet integre-

rat system och åstadkom den största temperatursänkningen. Dock var

sänkningen inte under alla förhållanden tillräcklig för att uppnå tempe-

raturkomfort. Den evaporativa kylaren, som var monterad ovanpå taket

med fyra utblås strax ovanför förarens/passagerarens huvud. Den från

detta aggregat levererade kylan åstadkom inte heller temperaturer

inom temperaturkomfortområdet, men upplevdes av förarna som

mycket komfortabel, inte minst med tanke på de stora möjligheterna

att rikta luftmunstyckena på dekroppsdelar där kylsensationerna var

störst.
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Vid de simulerade distributionskörningarna kom temperaturerna att i

mycket hög grad variera speciellt vid användning av luftkonditionering,

där denna var påslagen under körning och avslagen under paus. För att

åstadkomma en förbättring för chaufförer som utför transporter med

många stillestånd erfordras således en komplettering av luftkonditione-

ringen med någon form av "rastkylning", dvs någon anordning som

exempelvis genom forcerad ventilation förlänger uppvärmningstiden. De

vid i synnerhet distributionskörning stora temperatursvängningarna

mellan körning och stillestånd bör också kunna reduceras genom bättre

isolering och färre fönster.

Studierna utfördes vid utomhustemperaturer, som kan anses vara repre-

sentativa i Syd- och Mellansverige under 3-4 veckor/år (Taesler, 1972)

och under minst denna tidsrymd kan någon form av luftkonditionering

anses vara berättigad för yrkeschaufförer.
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