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Tankfordons sidstabilitet
Sammandrag på svenska av VTI Rapport 138 A

av Lennart Strandberg

Statens väg- och trafikinstitut (VTI)

Fack

581 01 LINKÖPING

REFERAT

Vätskerörelsernas inverkan på tankfordons vältnings-

och sladdningsstabilitet har kvantifierats experimen-

tellt. Bakgrund, metod och resultat beskrivs detalje-

rat på engelska i huvudreferensen. Huvudreferensens

förslag till bestämmelser innebär att vältningsgränsen

4 m/s2 prövas på lutande plan även för tankfordon -

med speciella regler om lasten kan betraktas som

skvalpande enligt given definition. Enligt förslaget

skall för skvalpande last gälla att avståndet 1 sid-

led mellan vertikala mellanväggar ej får överstiga

0,6 m.
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Lateral stability of Road Tankers
Summary Report in Swedish of VTI Report 138 A

by Lennart Strandberg

National Swedish Road and Traffic Research Institute

Fack

8-581 01 LINKÖPING SWEDEN

ABSTRACT

The influence of liquid sloshing on the overturning

and skidding stability of road tankers has been experi-

mentally quantified. Background, methods and results

are explained in detail in the main reference of this

paper. The text concentrates on the regulations

suggested in the main reference: The overturning limit

4 m/s2 will be checked by static tilt for road tankers

as well - with specific procedures if the load may be

regarded as sloshing, according to the presented defi-

nition. In addition, it is also suggested that, if the

load is sloshing, the lateral distance between vertical

cross-walls may not exceed 0.6 metres.
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MOTIV, AVGRÄNSNING OCH METOD

Motiv

Det har länge varit erfarenhetsmässigt känt att tank-

fordons bristande sidstabilitet innebär trafiksäker-

hetsrisker - och ofta även miljörisker t ex om vätskan

lämnar tanken efter en vältningsolycka. Vätskerörel-

sernas inverkan på sidstabiliteten i tankfordon har

dock ej kunnat kvantifieras tidigare, varför detta har

varit en primär strävan i det arbete som nu redovisas.

Undersökningen har genomförts vid väg- och trafikinsti-

tutet (VTI) på uppdrag av trafiksäkerhetsverket. VTIs

rapport nr 138A ("Lateral Stability of Road Tankers",

1977, av L Strandberg) redogör i detalj för undersök-

ningen. Där återfinns också en litteraturförteckning.

Jämfört medpersonbilar har de flesta tunga fordon på-

tagligt sämre manövrerbarhet. Hög tyngdpunkt, leder

och ibland styrda axlar kanförsämra sladdnings- och

vältningsstabiliteten ytterligare.

För dellastade tankfordon kommer därtill att vätskan

kan röra sig på ett sätt som inte alls skulle accepte-

ras för andra laster i fast form.

Avgränsning 

Eftersom det redan fanns regler som begränsar vätskans

rörelsefrihet i fordonets längdriktning, avgränsades

den här redovisade undersökningen till stabilitet vid

sidorörelser.

Den ursprungliga inriktningen mot enbart vältningssta-

bilitet har dock kunnat vidgas till att omfatta även

sladdningsstabilitet utan påtaglig utökning av arbets-

insatsen.
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Däremot måste betonas att projektet i huvudsak avser

inverkan av sidoriktade vätskerörelser i konventio-

nellt placerade tankar. Sådana faktorer som t ex kopp-

lade svängningsrörelser vid bromsning eller inverkan

av däckens sidkraftskarakteristik har inte kunnat pene-

treras.

Metod

De nya resultat som framkommit bygger till stor del

på mätningar av vätskekrafter i modelltankar. Kraf-

terna åstadkoms genom att förflytta tanken i sidled

med hjälp av ett servo. Inverkan på vältnings- och

sladdningsbenägenheten utvärderades i dator med hjälp

av förenklade matematiska fordonsmodeller.

Förflyttningen kunde vara oscillerande ("sinussväng-

ning", harmonisk svängning) - motsvarande slalomkör-

ning, eller transient (kortvarig, enstaka rörelser) -

motsvarande körfältsbyte eller väjningsmanöver. Båda

dessa rörelsetyper ger upphov till dynamiska tillskotts-

krafter från vätskan, som inte skulle uppståom vätskan

vore helt fixerad till tanken.

Inverkan av vätskans sidoförskjutning vid statignär

kgrykörning (körning med rattutslag och fart konstanta)

beräknades enbart med datorhjälp - utan kraftmätningar

på modelltankar eller dylikt.

Krängningens betydelse uppskattades också helt i dator

med hjälp av enkla matematiska fordonsmodeller, som

sidoförflyttades (beräkningsmässigt) på de olika sätt

som beskrivits ovan (oscillerande, transient, statio-

närt). Servoutrustningen tillät dock ej att samverkan

mellan krängning och vätskerörelse undersöktes med mo-

delltankarna.
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RESULTAT

Inverkan av lastförskjutning och krängning vid sta-

 

tionär kurvkörning

 

Redan för stationär kurvkörning - med tankens volym

fylld endast delvis - försämras stabiliteten högst

påtagligt om vätskan kan röra sig mycket i sidled.

Figur 10 visar att man - med tre vertikala mellanväg-

gar/skvalpskott i en rektangulär tankcylinder (för

t ex 50% lastvolym och ordinär krängstyvhet) -
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Figur 1. Vältningsgränsen som funktion av lastvolymen

vid stationär kurvkörning utan och med verti-

kala mellanväggar. De streckade linjerna repre-
senterar dubbelt så hög krängstyvhet som de hel-
dragna. Dubbleringen av krängstyvhet motsvarar

att extremt styva krängningshämmare har monte-

rats på ett ordinärt fordon.
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kan köra med sidaccelerationen 5,15 m/s2 utan att for-

donet välter. Detta skall jämföras med 3,07 m/sz, som

är vältningsgränsen utan mellanväggar (figur la). Mel-

lanväggarna ger en likartad förbättring även med kräng-

ningshämmare - jämför b och d i figur 1. Vi ser också

att höjningen av krängstyvheten (a-+b eller c-*d i fi-

guren) inte ger en så påtaglig förbättring som mellan-

väggarna (a-+c eller b-+d) förutom vid nästan helt

fylld tank.

Dynamiska tillskottskrafter

Vid oscillatoriska eller transienta (se avsnitt 1.3)

manövrer kan Vältningsstabiliteten försämras ytterli-

gare. För Ogynnsamma styrfrekvenser kommer vätskan i

svängning och förskjuts än mera i sidled än vid sta-

tionär kurvkörning, som för övrigt motsvarar styr-

frekvensen 0 Hz.

Även för denna typ av manövrer erhölls sämre stabilitet

vid stor rörelsefrihet i sidled för vätskan. Figur 2

visar att den Cirkulära tanken har den största vält-

ningsgränsen /"vältningsstabiliteten", trots att

dess tyngdpunkt är högst vid "fryst" vätska.

Vi ser också av figur 2 att den sämsta styrfrekvensen

är högst för den Cirkulära tanken" cirka 0,5 Hz (mot-

svarar en riktningsändring per sekund vid slalomkör-

ning) jämfört med den "superelliptiska", vars resonans-

frekvens är något över 0,3 Hz. En hög resonansfrekvens

är att föredra framför en låg, eftersom låga styrfrek-

venser förekommer oftare i normal trafik.

Man bör också se upp så att inte krängningsrörelsens

resonansfrekvens onödigtvis sammanfaller med vätske-

rörelsens. I så fall kan Vältningsstabiliteten bli

ännu sämre än bottennoteringarna i figur 2. Dessvärre
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är denna varning befogad eftersom krängre'anansfrek-

vensen torde vara påtagligt mindre än 1 Hz för de

flesta fordon med konventionell fjädring och tung last.

En indikation på hur stor de dynamiska tillskotts-

krafternas inverkan kan vara - i relation till den

rent stationära vätskeförskjutningens - får vi om vi

jämför 50% och 100% lastvolym i a och b av figurerna

1 och 2. Efter avlastning från full till halv last-

volym med det mest tillplattade tanktvärsnittet kan

vältningsgränsen sjunka till hälften, om de dynamiska

tillskottskrafterna verkar ogynnsamt. Däremot ger

stationär kurvkörning - med vätskan sidoförskjuten

men i jämvikt - endast en försämring på 10 ä 15%,

trots att tanktvärsnittet är ännu mer tillplattat.

Likartad inverkan av de dynamiska tillskottskrafterna

kunde konstateras även för sidkraftsbehovet och sladd-

ningsrisken. Åtgärder, som minskar vätskeskvalpet,

är därför gynnsamma även i halt väglag trots att

friktionen inte är tillräcklig för primär vältning.

Den positiva erfarenheten från avsnitt 2.1 av skvalp-

skott i form av heltäckande vertikala mellanväggar får

stöd av resultaten i figur 3. Där framgår att tre

vertikala skott i det aktuella tanktvärsnittet (kon-

figuration E i figur 2 c):

I höjer vältningsgränsen påtagligt - från 2,4 till

4,5 m/s2 (cirka) - vid sämsta styrfrekvens och

50% lastvolym. Vid konstant styrfrekvens (0,5 Hz)

höjs vältningsgränsen till 6,3 m/s2

II höjer resonansfrekvensen till ett värde som lig-

ger ovanför normalt uppträdande styrfrekvenser i

trafiken

III är verksamma vid flera lastvolymer i motsats

till horisontella skott.
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Figur 2. Vältningsgräns vid olika lastvolymer och tank-
utformningar för fordon utan krängning och med
tankar utan mellanväggar eller skvalpskott.

\
0a) 100 o lastvolym

b) 50 % lastvolym som funktion av styrfrek-
vensen under "slalomkörning"

c) Tankutformningar
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ÅTGÄRDER VIKTIGAST FÖR SLÄPVAGNAR

Tidigare forskning vid institutet har visat att man

bör ställa högre stabilitetskrav på släpvagnen än på

lastbilen i en fordonskombination. Detta på grund av

att släpvagnens rörelser i allmänhet blir häftigare än

lastbilens vid en undanmanöver i landsvägsfart. Där-

till kommer att det är omöjligt för föraren att anpassa

fordonskombinationens manövrer till dess kritiska - dvs

släpvagnens - dynamiska egenskaper. Släpvagnens kräng-

ning och sidorörelser ger nämligen så små krafter på

den dragande lastbilen, att föraren har mycket små

möjligheter att känna släpvagnens rörelser och därige-

nom successivt lära sig vilka manövrer som är olämp-

liga med den aktuella lasten.

Därför är det angeläget att tekniska förbättringar

genomförs på släpvagnar i första hand. Annars kan para-

doxalt nog hela ekipagets säkerhet försämras vid en

förbättring av enbart det dragande fordonets stabili-

tet. För släpvagnar bör alltså följande regler till-

lämpas före (eller samtidigt) och mera restriktivt än

för lastbilar.
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VÄLTNINGSGRÄNSPROV PÅ LUTANDE PLAN

Fullastade fordon prövas enligt tidigare förslag

 

Vältningsgränsen SA a 4 m/sz, som institutet tidi-
LIM

gare föreslagit för tunga fordon med fixerad last[{],

bör gälla även för tankfordon. Proven utförs med maximi-

lastat fordon uppställt på ett lutande plan enligt

figur 4. Lutningsvinkeln d motsvarar då stationär
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Figur 4. Kraftförhållanden vid stationär kurvkörning (a)
med sidaccelerationen SA efterliknat på lu-
tande plan (b). Vid lutningsvinkeln d påverkar

tyngdaccelerationen g (9,81 m/s ) fordonets
massa m så att förhållandet mellan tangential-
kraft (mg sin d) och normalkraft (mg cos a) är

lika stort som SA/g.
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kurvkörning med sidaccelerationen SA enligt uttrycket

tan d = âê
9

där g är tyngdaccelerationen 9,8l m/s2 Med värdet

4 m/s2 på SA blir alltså vinkeln d = 22,2 grader eller

0,387 radianer.

Den ungefärliga vältningsgränsen för ett fordon med

given last kan beräknas redan på ritbordsstadiet. Er-

farenhet från genomförda prov visar dock, att i be-

räkningsunderlaget är speciellt den effektiva spårvid-

den svår att uppskatta utan mätningar på verkliga for-

don.

Definition av skvalpande last

 

Som framgår av figur 1 och 2 kan vältningsstabiliteten

vara sämre vid dellast än vid full last. Detta är spe-

ciellt påtagligt för oscillerande och transienta ma-

növrer, men kan inträffa t o m för stationär kurvkör-

ning (nomenklatur i avsnitt 1.3). Om man avser att

utnyttja ett tankfordon i trafik med något eller några

fack fyllda endast till en del av full volym, krävs

alltså att ytterligare prov eller konstruktionsvillkor

uppfylls.

Har de aktuella facken i tankfordonet s k aktiva

skvalphinder (som förhindrar alla Vätskerörelser obe-

roende av fyllnadsgrad), kan kraven i såväl avsnitt

4.3 som 5 nedan ersättas med någon form av funktions-

prov för de aktiva skvalphindren. Vertikala tankcylind-

rar med kolvar, som följer vätskeytan vid laständ-

ring, är ett exempel på konstruktionslösning. Möjlig-

heter till modulariserad tillverkning och fordonskonfi-

guration som ger lägre tyngdpunkt, kan betraktas som
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positiva bieffekter vid en sådan utformning. I detta

fall bör man dock kontrollera tätningar och fixering

mellan kolv och cylinder samt eventuella backventiler.

För att inte ställa onödigtvis hårda krav på konven-

tionella tankkonstruktioner utan aktiva skvalphinder

kan kraven i kapitlen 4.3 och 5 avgränsas till fordon

med skvalpande last enligt följande definition:

 

Ett vätskelastat fordon, som har mer än 10% av

maximilasten i fack vilka är fyllda till mellan

10% och 90% av respektive slutna facks inre volym.

Volymmått inkluderar då ej expansionskammare ovan-

för tanken, om deras bredd - uppmätt lateralt -

är mindre än 0,6 m. (Trafiksäkerhetsverkets be-

stämmelser kräver att öppningar mellan tank och

expansionsutrymme har minst 0,45 m diameter).

Prov på lutande plan för fordon med skvalpande last

Ett fordon, som brukaren avser att köra med skvalpande

last enligt ovanstående definition, skall först god-

kännas i lutningsprov med maximal lastvikt och med

en eller flera varianter av skvalpande last enligt

beslut av besiktningsmannen. De farligaste lasttill-

stånden varierar ju med fordonets och tankens konfi-

guration. En kvalificerad, praktisk bedömning av vilka

lastfall, som förefaller värst, torde därför vara den

bästa garantin mot s k paragraffordon.

I sådana prov med dellast kan det visa sig nödvändigt

att specificera lutningens varaktighet till minst 30

sekunder - upprepad en eller två gånger med uppgångs-

och nedgångstider mindre än 15 sekunder. I verklig

trafik motsvarar detta stationär kurvkörning under
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30 sekunder med in- och utgångstider på högst 15 se-

kunder. Utan denna provspecifikation kommer godkän-

nande eller inte att bli alltför godtyckligt för de

tankfordon, som tillåter ett visst vätskeflöde mellan

facken. Ett mer restriktivt alternativ är att kräva

att den aktuella lutningsvinkeln klaras utan vältning

oberoende av lutningstid. Detta torde förutsätta full-

ständigt täta väggar mellan facken.
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BEGRÄNSNING AV FACKBREDDEN

För att undvika orimligt komplicerade provförfaranden

måste stabiliteten vid oscillatoriska och transienta

manövrer (se avsnitt 1.3) säkerställas genom krav på

tankkonstruktionen - i motsats till kapitel 4, som

definierar prestanda. Därför bör den eventuella lag-

texten om fackbredd ge utrymme för alternativa prov-

metoder (t ex modellförsök). Oväntat bra eller dåliga

tekniska lösningar, som uppträder efter en tid, kan

då ges bättre rättvisa.

Eftersom skott- eller väggavståndet i längdled är

begränsat i nu gällande bestämmelser (1,5 m för fack

över 2,0 m längd - trafiksäkerhetsverkets bestämmelser

nr lO-Ol-O9-Ol) förefaller det rimligt att begränsa

även bredden. Jämförelser med den relativa belast-

ningsöverflyttning, som sker vid bromsning med ovan-

nämnda väggavstånd, och försöksresultaten enligt ka-

pitel 2 pekar på att 0,6 m är en lämplig maximibredd

för fack med skvalpande last enligt definitionen i

4.2 ovan.

Öppningar i sidled mellan facken får inte vara för

stora och bör om möjligt vara stängda under körning.

Proven enligt 4.3 ovan indikerar om tätningen är

acceptabel. Ytterligare experiment kan eventuellt

visa om det är tillräckligt med ett förbud mot hål

inom ett visst fyllnadsgradsintervall (t ex där

vätskeytan befinner sig mellan 5% och 95% volymfyll-

nadsgrad).
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