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TILLKÄNNAGIVANDE

Föreliggande rapport utgör en redovisning av arbete

utfört inom projektet "Skärmning av däckbuller" vilket

i sin helhet finansierades av Styrelsen för teknisk

 

utveckling (STU). Viss efterbearbetning av mätresul-

aten samt rapportskrivningen är emellertid utförd

Eör institutets respektive IFM Akustikbyråns egna

nedel. Till stor del har slutrapporten till STU använts

som kärna i den här presenterade rapporten.

Rapporten är författad av:

Jlf Sandberg Ove Bennerhult

Statens väg- och trafikinstitut IFM Akustikbyrån AB
Fack Warfvinges väg 26

581 01 LINKÖPING 112 51 STOCKHOLM
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IFM Akustikbyrån AB
IWarfvinges väg 26
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REFERAT

I avsikt att undersöka möjligheterna att dämpa däck-

 

ulleremissionen från lastbilsdäck medelst huvar som

täcker hjulen, har effekten av tre olika höjder mellan

uvarnas underkant och vägbanan undersökts. Experimen-

et omfattade även möjligheterna att skärma enbart

akhjulen. Endast den akustiska verkan av huvarna

estades. Provfordonet utgjordes av en tvåaxlad last-

bil som kördes med 50 och 70 km/h på två olika vägbe-

läggningar av vilka den ena även bevattnades.

Resultaten visar att på en torr asfaltbetongvägbana är

en spalthöjd (huvunderkant-vägbana) på 200 mm ungefär

lika effektiv (3-4 dB (A) bullerdämpning relativt for-

don med standardstänkskärmar) som 100 mm och 150 mm

om samtliga hjul skärmas. På våt väg är den lägre spalt-

höjden att föredra. En obetydlig dämpningsförsämring

erhålls då endast bakhjulen är skärmade men har en

spalthöjd på 100 mm. Provningarna utfördes med block-

nönstrade bakdäck och ribbmönstrade framdäck. Bakhjuls-

skärmning hade förmodligen visat sig mindre förmånlig

om däck av samma typ hade använts på samtliga hjul. På

en väg med relativt skrovlig textur erhölls vid alla

provningar endast en obetydlig bullerdämpning.

Resultaten innebär att en från praktisk synpunkt lämp-

nigare skärmkonstruktion än.den som utnyttjats vid

tidigare undersökningar ger signifikanta bullerreduk-
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tioner. Detta medför sannolikt att huvarnas tekniska

och ekonomiska möjligheter att komma till praktisk

nytta ökar.

Fordonsindustrin bör kunna använda resultaten för att

oedöma möjligheten att använda skärmningsmetoden för

dämpning av däckbullret. En omfattande användning av

skärmarna skulle få betydande konsekvenser för sam-

hället i form av mindre trafikbullerstörningar.
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The attenuation of tire noise emission by tire
enclosing

 

y Ulf Sandberg and Ove Bennerhult
ational Swedish Road and Traffic Research Institute

ack

8-581 01 LINKÖPING Sweden

resp
IFM'Akustikbyrån AB
arfvinges väg 26

S-112 51 STOCKHOLM Sweden

ABSTRACT

With the purpose of investigating the possible use of

enclosures on heavy vehicle tires to reduce tire noise

emission, the influence on noise of three different

clearance heights between the enclosures and the road

have been tested, as well as the effect of enclosing

only the rear wheels. The investigation included only

acoustic measurements which were made with a two-axle

truck as the test vehicle and at two speeds, 50 and

70 km/h, on two different pavements of which one also

was wet.

It was found that on a dry asphalt pavement a clearance

of 200 mm is approximately as efficient (3-4 dB(A)

attenuation relative to vehicle with standard mudguards)

as 100 and 150 mm if all wheels are enclosed. On a wet

pavement the lower clearance is preferable. The dete-

rioration for the case when only the rear wheels are

enclosed is insignificant if the clearance is kept as

low as 100 mm. The tests were carried out using tires

of block design at the rear and rib design at the front

Nheels. Rear wheel enclosure would probably be less

efficient if tires of identical design were used on all

vheels. On a road with a relatively rough texture all

tested enclosures gave only a very small noise reduc-

tion.
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The results indicate that a more practical enclosure

design than that which was used in previous research

can give useful noise reductions. This will mean that

 

he economical and practical chances for the enclosures

o be accepted on vehicles are improved.

he vehicle manufacturers should be able to use the

esults to judge the possibilities of using enclosures

or tire noise reduction. An extensive use of tire

enclosing would for certain disturbed areas give a

significant improvement of the acoustic environment

which is difficult and expensive to obtain in other

Nays.
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SAMMANFATTNING

IEtt tidigare forskningsprojekt påvisade att det är möj-

ligt att dämpa däckbulleremissionen från en lastbil med

5 dB(A) genom att avskärma däcken heltmed undantag

för en 5-100 mm hög spalt närmast vägbanan. De skärm-

 

uvar som användes var tillverkade av järnplåt och

ade en flexibel gummiduk i underkanten för att medge

illfällig vägbanekontakt utan risk för att huvarna

skulle förstöras.

Samma huvkonstruktion och fordon - en tvåaxlad sexhjulig

lastbil - har använts i det fortsatta arbetet som har

syftat till att undersöka effekten av såväl högre spalt-

höjder som borttagande av skärmningen på framhjulen.

Provningarna har skett vid hastigheterna 50 och 70 km/h

och på två vägbeläggningar; den ena med relativt normal

skrovlighet (asfaltbetong HAB12T) och den andra med en

mycket skrovlig yta (ytbehandling Yl med 12-16 mm sten"

storlek). På den "normalskrovliga" vägbanan utfördes

 

ester både med torr och våt vägyta. Någon form av

-judabsorbent användes inte i huvarna. Däcken var av

ibbtyp på framhjulen och block/ribb-typ på bakhjulen.

åde maximalnivån och ekvivalentnivån för en frirullande

ordonspassage uppmättes.

Wed lastbilen utrustad med konventionella stänkskärmar

som referens kan resultaten summeras som följer (för
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70 km/h och ekvivalentnivåvärden):

3 För huvar på alla hjul och med spalter på 100, 150

eller 200 mm erhölls en bullerreduktion (insats-

dämpning) på 3,5 - 4 dB(A) på den torra normal-

skrovliga vägbeläggningen.

3 När vägbanan var våt erhölls l dB(A) bullerdämpning

för huv med 200 mm spalt, ökande till 2 - 3 dB(A)

för l00 mm spalthöjd.

3 När endast bakhjulen var inkapslade var bullerre-

duktionen 2 dB(A) med 200 mm och 3 dB(A) med 100 mm

spalthöjd. För våt vägbana sjönk effektiviteten till

endast 1 dB(A).

3 På den skrovligare vägbeläggningen var insatsdämp-

ningen mindre än 1,5 dB(A) för alla provade fall.

0 Dämpningen av tonkomponenter i frekvensspektret är

bättre än vad som visas av totalsiffrorna, vilka

ju även inkluderar buller av bruskaraktär. Detta

borde innebära att huvarnas subjektiva effekt är

bättre än vad en objektiv bedömning grundad på

totalvärdena ger. Det nämnda förhållandet gäller

i särskilt hög grad den våta vägbanan, vilket i

någon mån kompenserar den dåliga effektivitet som

mätvärdena indikerar i detta fall.

De förvånansvärt stora skillnaderna i resultaten på

de två vägbeläggningarna tros vara orsakade av att

olika alstringsmekanismer för bullret och därmed asso-

cierade avstrålningsytor förekommer på respektive väg-

beläggning. Ur frekvensspektret framgår det t ex att

den "normalskrovliga" ytan ger ett tondominerat spekt-

rum medan den mera skrovliga ytan ger ett spektrum av

randomkaraktär.
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Ökningen av däcktemperaturen som orsakades av huvarna

var av storleksordningen SOC för 2 h kontinuerlig kör-

ing i 40-80 km/h med 24OC lufttemperatur. Tidigare

 

ester har tytt på att bromsverkan inte försämras märk-

art och att vattenstänkgenereringen minskar avsevärt

g a huvarna.

Den insatsdämpning på 5 dB(A) för huvar med 100 mm

spalthöjd som uppmättes i det tidigare projektet kunde

inte reproduceras denna gång, troligen beroende på 0-

lika utnyttjade vägbanor och däck. Emellertid visar

resultaten att 3-3,5 dB(A) kan uppnås på en torr väg-

beläggning av en för svenska vägar vanlig typ, antingen

ned däckhuvar på alla hjul med 200 mm spalthöjd eller

huvar endast på bakhjulen men nerdragna till 100 mm

över vägbanan. Detta måste anses som ett tillfreds-

ställande resultat för en förhållandevis enkel skärm-

ningsåtgärd, vilket motiverar att vidare provningar

utförs för att närmare utreda de drifttekniska och

praktiskt/ekonomiska konsekvenserna.
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The attenuation of tire noise emission by tire

enclosing

by Ulf Sandberg and Ove Bennerhult

National Swedish Road and Traffic Research Institute

Fack

S-581 01 LINKÖPING Sweden

resp

IFM Akustikbyrån AB
Warfvinges väg 26

S-112 51 STOCKHOLM Sweden

SUMMARY

Å previous Swedish research project has shown that it

is possible to attenuate the tire noise emission from

a truck by 5 dB(A), by covering the tires entirely

except for a 5-100 mm clearance to the road surface.

The enclosures were made of steel sheets and used a

Elexible rubber curtain for the lowest 100 mm, to

permit intermittent road contact without any risk of

destruction of the enclosure.

Using the same vehicle - a two-axle truck - the study

has now been extended to investigate the effect of

still larger clearances between road and enclosure, as

well as the removal of the front wheel enclosure. The

speeds used were 50 and 70 km/h and the study was made

on two road surfaces - one with "medium" and the other

with rough macrotexture. On the "medium-textured"

surface tests were made on both dry and wet pavement.

No sound absorber was used in the enclosures. The tires

used were rib-type on front wheels and block/rib-type

on rear wheels. Both the maximum sound level and the

continuous equivalent sound level (Leq) for a complete

vehicle coast-by were measured.

Jsing the vehicle equipped with standard mudguards as

a reference, the results can be summarized as follows:
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IX

Enclosures on all wheels and with clearances of

100, 150 or 200 mm gave 3,5-4 dB(A) noise reduction

(insertion loss) on the "medium-textured" surface

(dry condition).

When the surface was wet the noise reduction was

l dB(A)for enclosure with 200 mm rising to 2-3

dB(A) for 100 mm clearance height.

For enclosures only on the rear wheels the noise

reduction was 2 dB(A) with 200 mm and 3 dB(A) for

100 mm clearances. When the surface was wet the

reduction was only 1 dB(A).

On the rough surface the insertion loss was less

than 1,5 dB(A) in every case.

The attenuation of tonal components in the spectrum

is better than the overall figures show -

especially on the wet surface. Consequently the

subjective noise reduction should be better than

indicated by Leq values.

The difference between the results on the two road

surfaces is believed to be caused by different genera-

tion mechanisms and associated radiating surfaces; the

"normal-textured" surface giving a tonal-dominated

spectrum, and the rough surface giving a random-type

spectrum.

he tire temperature rise caused by the enclosures was

'n the order of SOC for 2 h continous driving at 40-80

m/h with 24OC air temperature. Previous tests have

'ndicated that braking performance was not noticably

'mpaired and that the splash and spray generation was

 

significantly reduced.
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Phe 5 dB(A) insertion loss with a 100 mm clearance

that was measured in a previous study could not be re-

produced this time, probably depending on differences

in road surfaces and tires used. However, the results

indicate that 3-4 dB(A) in noise reduction can be

Dbtained on a dry, normal-textured surface either with

enclosures on all wheels down to 200 mm from the road,

Dr enclosures only on back wheels down to 100 mm from

the road. This is very promising as it means a rela"

tively simple enclosing arrangement.
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AKGRUND

et buller som alstras av bildäcken utgör en väsentlig

del av det totala fordonsbullret vid färdhastigheter

över ca 50 km/h. Åtgärder för att dämpa t ex motorbul-

ler är därför inte alltid meningsfulla om inte samti-

digt däckbulleremissionen är låg. I ett tidigare av

STU finansierat projekt (Däckskärmning, ref /l/) kon-

staterades att det är möjligt att åstadkomma en avse-

värd dämpning av däckbulleremissionen på en lastbil

med hjälp av skärmande plåthuvar som täcker däcken.

Emellertid föreföll det möjligt att vissa förenklingar

i konstruktionen kunde accepteras ur akustisk synpunkt.

Sådana förenklingar skulle på ett avgörande sätt kunna

minska problemen med huvarnas montering på fordonet,

samt förbättra Vissa negativa driftfaktorer, såsom

slitage, åtkomlighet och kylning. I avsikt att - med

avseende på akustisk effektivitet F prova de huvkonst-

muktioner som bedömdes rimliga och ej tidigare provats,

har här redovisade försök genomförts.

De skärmningsvarianter som avsågs bli provade var dels

huvar med högre oskärmad spalt närmast vägbanan, dels

huvar endast på bakhjulen. Anledningen till att högre

Spalthöjder borde provas var att de tidigare provning-

arna något överraskande hade visat att effektiviteten

var relativt oberoende av spalthöjden upp till 100 mm,

vilken var den högsta spalt som då ansågs värd att

testa. Att inkapslingen av framhjulen eventuellt inte

var nödvändig motiverades av att lastbilarnas fram-

däck (styrhjulen) ofta har ett relativt bullerfattigt

nönster vilket inte så ofta är fallet hos drivaxelns

däCk. Dessutom finns på styraxeln endast 2 däck (ovan

kallade "framdäck") medan övriga däck (ovan kallade

"bakdäck") oftast är flera till antalet. Därmed skulle

sannolikt det buller som alstras från styrhjulen vara

lågt relativt bullret från resterande hjul. Andra syn-

punkter i sammanhanget är att högre spalter än 100 mm
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skulle medföra förenklad huvmontering (chassie- i st f

axelfixerad) och bättre driftegenskaper, samt att bort-

tagna framhjulshuvar skulle eliminera problemen med

styrutslag.

Projektet har bedrivits i samråd med Ledningsgruppen

Eör STUs däckbullerprojekt (LSDB). Den långtidsplan,

omfattande samtliga av STU stödda däckbullerprojekt,

som upprättades 1976 på uppdrag av LSDB, har ställt

projektet i relation till övriga däckbullerprojekt.

Skärmningsprojektets speciella egenskaper har bedömts

vara att på relativt kort sikt ge möjlighet att dämpa

däckbullret från landsvägsfordon oavsett vilken däck-

kyp som används. På fordon som måste kunna köra i be-

svärliga terrängförhållanden är skärmningen inte rea-

listisk. Genomförda provningar har avsett en tvåaxlad

lastbil men resultaten ger en indikation om vad som

kan väntas även beträffande övriga landsvägsfordon.

Arbetet planeras fortsätta med drifttester, men den

hittills utförda etappen är en relativt självständig

del av totalprojektet, varför en separat rapport är

notiverad. Föreliggande rapport utgör således en etapp-

redovisning.

MÅLSÄTTNING

Syftet med den del av projektet som nu utförts har

varit att följa upp den ovan nämnda tidigare under-

sökningen genom att prova den akustiska skärmnings-

effektiviteten för följande förenklade huvkonstruk-

tioner:

o SlOpad inkapsling av styrhjulen

0 Högre oskärmad spalt mellan huvarnas underkänt

och vägbanan
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ÖVERSIKT ÖVER TIDIGARE FÖRSÖK MED DÄCKHUVAR

I ett föregående projekt (ref /l/) undersöktes inver-

an på däckbulleremissionen av några olika skärmnings-

arianter. Det befanns att en gummikjol täckande ett

elt fordon runtom, med undantag av en spalt på 50 mm

ot vägbanan, gav c:a 4 dB(A) insatsdämpning på torr

ch l dB(A) på våt vägbana. En skiva täckandeendast

själva däcksidan gav c:a 1 dB(A) i minskad buller-

mission. För huvar av samma konstruktion som i det

u aktuella projektet men med mindre oskärmad spalt

rhölls en dämpning på 5 dB(A) på torr och 2 dB(A) på

åt vägbana. Med ljudabsorbent (mineralull) monterad

?nuti huvarna erhölls ytterligare c:a 2 dB(A) förbätt-

 

ad dämpning. Resultaten var i stort sett oberoende

av om den oskärmade spalten mot vägbanan var 20, 50

eller 100 mm.

Från en studieresa till England rapporteras försök på

Transport and Road Research Laboratory ha givit 2-3

dB(A) dämpning för däckhuvar på endast bakhjulen på

en lastbil (ref /3/). Den oskärmade spalten var 100 mm

och ljudabsorbent användes inte. En skiva täckande

endast däcksidorna gav l-l,5 dB(A) i bullerdämpning

vilket överensstämmer med ovan relaterade resultat.

General Motors i USA fann att en skärmning av "kjol-

nodell" gav så hög dämpning som'7dB(A) medan ljudabsorw

bentfyllda huvar ner till 3v6 mm över vägbanan (i) gav

3-5 dB(A) insatsdämpning (ref /4/). En viss inverkan

av oskärmade framhjul kan i sistnämnda fallet inte

uteslutas trots att bullret mättes 12 m bakom prov-

 

ordonet. Avsikten med försöken var dock inte primärt

tt undersöka om avskärmningsmetoder kunde användas

,ör fordon i trafik.

Andra försök att avskärma däckbuller är inte kända.
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UTFÖRDA FÖRSÖK

Mätmetodik

 

Bullermätningarna tillgick så att provfordonet utrus-

tat med respektive huvkonstruktion fick rulla fritt

med avslagen motor över en 75 m lång mätsträcka. Det

emitterade bullret mättes därvid stationärt på 7,5 m

avstånd från mitten på körbanan enligt de fOrdringar

som angivits i ett tidigare STU-projekt (ref /2/). Mät-

ningarna utfördes vid två fordonshastigheter - 50 och

70 km/h - och på två olika torra vägbeläggningar. På

den ena Vägbeläggningen utfördes provningarna även på

en bevattnad körbana. Förutom mätutrustning för buller-

mätning användes vattendjupsmätare och stationär has-

tighetsmätutrustning.

Försöksuppläggning

 

Som provfordon användes en tvåaxlad lastbil (dubbla

hjul på bakaxeln) Scania L 7538, årsmodell 1962. Bilen

var lastad till 12p2 ton Vilket innebar c:a 2000 kg

per däck. De olika varianter som provades var:

Fordonet utrustat med

"konventionella" stänk-

skärmar. Se figur 1.

l. Standardskärmning

Heltäckande huvar över
bakhjulen, med undantag
av enoskärmad spalt på
200 mm nertill mot Väg-

banan. Standardskärmar
på framhjulen. Se figur
2.

2.a Huvar på bakhjul
Spalthöjd 200 mm

2.b Huvar på bakhjul
Spalthöjd 100 mm

Som ovan, men 100 mm spalt
nertill.

Som 2.a men huvar över
alla hjul. 200 mm spalt.
Se figur 3.

3.a Huvar på alla hjul
Spalthöjd 200 mm
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3.b Huvar på alla hjul Som 3.a men 150 mm spalt-
Spalthöjd 150 mm höjd.

3.c Huvar på alla hjul Som 3.a men 100 mm spalt-
Spalthöjd 100 mm höjd.

 

e lägre spalthöjderna åstadkoms med hjälp av gummi-

appor som monterades i huvarnas underkanter, och vars

öjd kunde varieras. Se figur 4. Skärmarna var ej för-

edda med ljudabsorbent e d. Däremot var insidorna

klädda med självhäftande vibrationsdämpande matta.

Samtliga provningar utfördes vid både 50 och 70 km/h

och minst 5 körningar för varje enskild försöksvari-

ant.

Utnyttjade däck och vägbeläggningar

 

Som provdäck användes följande:

Framhjul: Firestone Transport 1000. Dim 9.00R20.
PR l4.

Bakhjul: Firestone SAT lOOO. Dim 9.00R20. PR l4.

Däckmönstret framgår av figur 5. Däcken som var av

stålradialtyp var nyinköpta och inkördes c:a 300 km

ännan provningarna. Valet av däck var betingat av att

dessa skulle vara så typiska som möjligt för den ak-

tuella fordonstypen med hänsyn till både sommar- och

Jinterförhållanden.
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Figur 1. Fordonet
Jtrustat med "kon-

ventionella" stänk_

skärmar. Referens_

Eall.

Figur 2. Fordonet
utrustat med huvar

över bakhjulen. 200
nm mellan skärmar"

nas underkant och

vägbanan.

Figur 3. Fordonet
utrustat med huvar

över alla hjul.
200 mm mellan skär-

marnas underkant

och vägbanan.

 

igur 4. Gummikappa
för reglering av

öjden på den oskärw
ade spalten. Medger

tillfällig markkon-

takt utan att huvar-

na förstörs.
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Figur 5. Mönster-

avtryck av de anv

vända däcken.

Överst: Framdäck

Underst: Bakdäck
âda av typen
stålradial.

 

Figur 6.
Vägbeläggning

HAB12T.

  

Figur 7.
Vägbeläggning

Ytbehandling

Yl, stenstor-

lek 12-16 mm.
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RESULTAT

Redovisning

 

Erhållna dämpningar, d V 5 differenser mellan ljudni-

våer för referensfallet med standardskärmar och res-

pektive huvarrangemang redovisas i diagram 1-2 och

tabell 1. Dämpningarna har beräknats dels ur ekviva-

lentnivå för passage dels ur maximalnivå vid passage.

Med ekvivalentnivå avses en medelljudnivå över hela

nätsträckan på 75 m och med maximalnivå den maximala

ljudnivån under en passage med en löpande medelvärdes-x

bildning under cza 0,2 s ("fast response"). I samtliga

fall avses vägda ljudnivåer i dB(A).

En normering av ljudnivån till 70 resp 50 km/h har

gjorts. Detta har åstadkommits genom att de uppmätta

ljudnivåerna har korrigerats med hänsyn till vid varje

prov uppmätt fordonshastighet. Därefter har medelvärde

bildats över 5 passager för varje mätfall. Den maxima-

la avvikelse från nominella hastigheter som tilläts

var i 3 km/h.

För att ge en mer detaljerad bild av huvarnas funk-

tion har även frekvensanalys utförts. Därvid har ters?

bandsspektrum med en medelvärdesbildningstid på 0,25 3

vid 70 km/h och 0,50 s vid 50 km/h tagits vid den tid-

punkt när den maximala ljudnivån erhållits. Medelvär-

den över 5w6 passager redovisas i diagram 3-8.
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*Tabell 1, Dämpning av bulleremission från lastbils-
däck med hjälp av huvar. Dämpningen är be-
räknad som skillnad i ekvivalentnivå resp
maximalnivå (Värden inom parentes) mellan
resp skärmningsvariant och referensfallet.

Vägbeläggning

Spalt- Hastig-

Skärmningstyp höjd het HAB12T Y 1

(mm) (km/h)
Torr Våt Torr

50
Ständayd_ Ref Ref Ref
Skarmning

70

50 1,6 (2,5) 1,0 (1,2) 1,1 (0,7)
100

Huvar på 70 2,6 (3,0) 1,2 (1,1) 0,6 (0,8)

bakhJUl 50 0,8 (0,4) 1,0 (1,2) 0,3 (0,5)
200

70 1,7 (1,9) 1,1 (1,2) -0,1(0,1)

50 2,5 (2,8) 2,1 (1,7) 1,0 (0,5)
100

70 3,8 (3,5) 3,0 (1,8) 1,1 (1,4)

Huvar över 50 2,4 (1,7) 1,3 (1,4) -

alla hjul 150
70 4,0 (3,2) 1,9 (1,5) -

50 2,2 (2,2) 0,6 (1,0) 0,5 (0,1)
200

70 3,4 (3,3) 1,1 (0,8) 0,7 (0,9)

Anm:

Spalthöjden betecknar avståndet mellan huvarnas underkant och

vägbanan.

Den statistiska osäkerheten är sådan att dämpningsvärdena med

(typiskt)95%

beräknad på ekvivalentnivå resp i 0,7 dB(A)

konfidens är korrekta inom

på maximalnivå vid passage).
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200 mm 100 mm 200 mm 150 mm 100 mm Spalthöjd

Huvar på bak- Huvar på alla hjul Skärmning

hjul

:e =>IK >l

 

   

 
m m m m

  

,url-lm,
Insatsdämpning för olika skärmningsarrangemang.

Fordonshastighet 70 km/h.
Vänstra stapeln: Dämpning beräknad på ekvivalentnivå.

Högra stapeln: Dämpning beräknad på maximalvärde
Vid passage.

Skillnader i dämpning på > 0,4 dB(A) (ekvivalent-

nivåer) resp 0,7 dB(A) (maximalnivåer) är signifi-

kanta med 95% konfidens.
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Dia-ram 2.

 

mmm_ Th

Insatsdämpning för olika skärmningsarrangemang.
Fordonshastighet 50 km/h.
Vänstra stapeln: Dämpning beräknad på ekvivalentnivå.
Högra stapeln: Dämpning beräknad på maximalvärde

vid passage.

Skillnader i dämpning på*> 0,4 dB(A) (ekvivalent-
nivåer) resp 0,7 dB(A) (maximalnivåer) är signi-
fikanta med 95% konfidens.
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Sammanfattning

 

Med lastbilen utrustad med konventionella stänkskärmar

som referens kan resultaten summeras som följer (för

70 km/h och ekvivalentnivåvärden om inte annat anges):

0 För huvar på alla hjul och med spalter på 100, 150

eller 200 mm erhölls en bullerreduktion (insatsdämp-

ning)på 3,5 - 4 dB(A) på den torra asfaltbetongbe-

läggningen.

0 När vägbanan var våt erhölls l dB(A) bullerdämpning

för huvar med 200 mm spalt, ökande till 2 - 3 dB(A)

för 100 mm spalthöjd.

0 När endast bakhjulen var inkapslade var bullerreduk-

tionen 2 dB(A) med 200 mm och 3 dB(A) med 100 mm

spalthöjd. För våt vägbana sjönk effektiviteten till

endast 1 dB(A).

3 På den skrovligare vägbeläggningen (Yl) var insats-

dämpningen mindre än 1,5 dB(A) för alla provade fall.

5 Vid 50 km/h var huvarna allmänt 0 - l dB(A) mindre

effektiva än vid 70 km/h.

o Vatten på vägbanan (HABlZT) ökade bulleremissionen

med ca 10 dB(A).

o Ytbehandlingen orsakade mellan 0 och 4 dB(A) högre

bullernivå än asfaltbetongbeläggningen. Det är san-

nolikt att detta beror på ytbehandlingens skrovli-

gare yta.

o Dämpningen av tonkomponenter i frekvensspektret är

bättre än vad som visas av totalsiffrorna, vilka ju

även inkluderar buller av bruskaraktär.

JTI RAPPORT 151

 



l9

Osäkerhet hos redovisade data

  

edömning av erhållna resultat är meningslös om inte

oggrannheten hos mätvärden eller bearbetade data är

änd. En statistisk analys av använda data sammanfat-

Tabell 2.

as enklast i tabell 2. Som spridningsmått har här an-

vänts standardavvikelsen (S).

Typiska värden på standardavvikelse och kon-

fidensintervall för de utförda mätningarna

samt för tillhörande bearbetade data.

 

jBeteckning

För maxi-

malnivåvär-
den

dB(A)

För ekvi-
valentnivå-

Värden
dB(A)

Förklaring

 

sxkorr

s-

xkorr

ikorr

SAäkorr

öAikorr

.5 st hastighetskor-

Genomsnittlig stan-
dardavvikelse för
mätvärden vid en-
skilda fordons-

passager

0:37 0,44

Som ovan, men mät-

värdena är has-
tighetskorrigerade

Standardavvikelsen

för medelvärden av

0,19

rigerade enskilda
fordonspassager
(dvs i diagram 3-8
angivna totalni-

vâer)

Konfidensinterval-
let för 95% konfi-
densx för angivna
totalnivâer

Standardavvikelsen
för värden på in-
satsdämpningen

 

(dvs m h t osäker-
het hos både refe-
rensfallet med

 

stänkskärmar och
den jämförda skärm-
ningsvarianten)

Konfidensinterval-
let för 95% konfi-
dens för angivna

dämpningsvärden

     

K
Innebär att motsvarande mätvärde med 95% sannolikhet

avviker maximalt med

Här har t-fördelningen utnyttjats (4 frihetsgrader)

i 6 från det sanna värdet.
ikorr
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Detta innebär att dämpningsvärden, dvs skillnader i

bulleremission mellan en viss skärmningsvariant och

referensfallet, med 95% sannolikhet är korrekta inom

i0,4 dB(A) beträffande ekvivalentnivåangivelserna.

Det innebär också att varje annan jämförelse mellan

olika provade skärmningsvarianter är ungefär lika noga

grann. Skillnaden mellan två skärmningsvarianter på

mindre än 0,4 dB(A) är således ej statistiskt signifi"

kanta (på 95%-nivån).

   

Fventuella systematiska fel - vars storlek är mycket

svår att uppskatta - tillkommer, men på grund av lik-

artade förhållanden och noggrann kalibrering bör dessa

fel vara små vid de jämförelser som här utförs.

 

Däcktemperatur och bromsverkan

 

Däcktemperaturen mättes stickprovsvis. Som exempel kan

nämnas att efter 2 h kontinuerlig körning i 40 - 80

km/h var temperaturen på det varmaste stället (i slit-

banans botten på däckskuldran) på det varmaste skärmade

däcket (ett bakdäck) SlOC. Huven var då under första 
immen monterad med 10 cm spalthöjd och under andra

[immen med 20 cm spalthöjd. Motsvarande temperatur för

ett oskärmat däck (framdäck) var 46OC. Belastningen

var på framdäcket 2 140 kg och på bakdäcket 1 970 kg.

Lufttemperaturen var 24OC och vägytans temperatur ca

27°c.

Regelrätta bromsprov gjordes inte. Dock märktes inte

vid något tillfälle någon försämrad bromsverkan. For-

ionet kördes som mest 270 km under samma dag (inkörning

av däcken under "normal" körning på allmän väg).
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DISKUSSION

Ekvivalentnivå kontra maximalnivå

De erhållna dämpningarna eller rättare ljudnivåreduk-

tionerna har,som ovan nämnts,beräknats dels ur ekviva-

lentnivåer dels ur maximalnivåer. Anledningen till

detta är att ingen av metoderna kan anses vara klart

överlägsen den andra, i vart fall fanns inga möjlig-

neter att i förväg utesluta enderametoden. För ekvi-

valentnivåer talar bl a följande fördelar:

o Bättrezstatistisk;signifikans p g a längre medelvär-

desbildningstid, 4 5,5 5.

o Mindre känslighet för kortvariga störningar och in-

fluenser som t ex vindbyar.

o Ekvivalentnivån har stor användning t ex vid bedöm-

ning av trafikbullerstörningar.

o Ekvivalentnivån ger ett värde som utjämnar en del av

riktningsberoendet hos det till omgivningen emitte-

rade däckbullret.

För maximalnivåer talar bl a följande fördelar:

o Mindre känslighet för svaga långvariga störningar

p g a t ex vind.

3 Okänslighet för kortvariga störningar som ej inträf-

far samtidigt eller nära samtidigt med maximalnivån.

o Maximalnivån anses allmänt kunna vara av stort in-

tresse vid bedömning av bullrets störande inverkan

på människor.

I det aktuella fallet ger dessutom båda metoderna
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relativt likartade resultat, vilken bl a är en följd av

att skärmarna ger approximativt samma effekt för olika

.utbredningsriktningar. Standardavvikelsen är något

lägre för ekvivalentnivån än för maximalnivån.

Erhållna bullerreduktioner för huvarna

 

Om man för ett givet skärmningsalternativ jämför olika

driftsbetingelser finner man att variationerna i dämp-

ming är stora. Ett studium av frekvensspektra i diagram

3 - 8 ger möjligen en förklaring till detta. Om man

förutsätter att det buller som alstras av fordonet

genereras i huvudsak av däck/vägbanekontakten måste

variationerna förklaras av att den dominerande buller-

avstrålningen sker från områden vars läge och storlek

varierar med frekvensen.

Som framgår av diagram 3 och 6 erhålls på den torra

släta beläggningen en avsevärd dämpning dels för ton-

komponenter i frekvensområdet ca 200 - 500 Hz, dels i

högfrekvensområdet över ca 4 000 Hz. För frekvenser

nellan 500 och 4 000 Hz är dämpningen obetydlig vilket

skulle tyda på att genereringen sker nära vägbanan.

Vid våt vägbana erhålls ett betydligt starkare högfrek-

vensbuller som sannolikt genereras nära vägbanan och

därför inte skärmas så effektivt, En viss effekt erhålls

dock även i detta fall över 4 000 Hz. Anledningen till

den låga totaldämpningen vid våt vägbana är att de

största bidragen till ljudnivån erhålls i frekvensom-

rådet 1 000 - 4 000 Hz där huvarnas effekt är obetydlig.

På vägbanan med ytbehandling Yl förefaller ljudgenere-

ringsmekanismerna skilja sig från vad som gäller på

asfaltbetongbeläggning HABlZT; tonkomponenterna är myc-

<et svaga medan ett starkare buller av bruskaraktär

erhålls. En trolig förklaring till den obetydliga effek-

ten hos huvarna är då att ljudavstrålningen i detta
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fall sker nära vägbanan i hela frekvensområdet.

Man bör dock inte bortse från risken att bullret i de

frekvensområden där enligt ovan dämpningen är obetyd-

lig kan härröra från andra källor än däck-vägbanekon-

 

akten. Sådana källor kan vara till huvarna överförda

ransmissions- och hjulvibrationer. Huvarna har stora

tor som effektivt kan avstråla vibrationer. Aerodyna-

iskt buller från fordonet kan också tänkas ge bidrag

ill totalbullret. En anledning till att dessa buller-

källor kanha fått ökad betydelse för totalbullret är

att försöksfordonet vid de aktuella proven försetts

med däck med lägre buller än vid tidigare däckskärm-

ningsförsök.

Om man studerar huvarnas dämpning av de uttalade ton-

komponenter i däckbullerspektret som förekommer vid

200 - 250 Hz vid 50 km/h och 315 Hz vid 70 km/h finner

man att dämpningen är ca 1 dB högre på torr och 1 - 10

dB högre på våt asfaltbeläggning än vad mätvärdena i

 

abell 1 visar. Eftersom rena tonkomponenter subjek-

ivt stör mer än buller av typen bredbandigt brus

(samma totalnivå förutsätts), bör huvarna ha en subjek-

ivt större effektivitet än vad mätvärdena anger i alla

ppmätta fall utom på den ytbehandlade vägbanan där

ena tonkomponenter saknas.

Vid lyssningsprov längs en livligt trafikerad väg kan

nan konstatera att många av de tunga fordonen har däck

som alstrar ett starkt tonalt däckbuller som ger ett

nycket intensivt störintryck. Bullret från dessa däck

skulle som en konsekvens av ovanstående förmodligen

kunna dämpas effektivt med hjälp av huvar över hjulen.

De omnämnda tonkomponenterna i frekvensspektret är med

stor sannolikhet betingade av enskilda däckmönsterblocks

islag mot vägbanan. Se tabell 3.
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Tabell 3. Jämförelse mellan mönsterblockfrekvenser och

observerade toppar i frekvensspektrum för

däckbullret.

Antal Obs. topp

mönster- Hast. Antal block- i buller-

block km/h islag per 5 frekv.spektr.
per m (tersband)

Främre däck 26,1 50 363 (726)X

70 507 (1014)X 500, (1000)

Bakre däck 16,1 50 224 (448)X 200 - 250

70 313 (626)X 315, (630)

   

 

XPå grund av 1800 fasförskjutning mellan de yttre

mönsterblockraderna är det naturligt om även dubbla

mönsterblockfrekvensen förekommer i bullerspektret.

På grund av detta, samt det faktum att tonkomponenterna

är relativt sett svagare med monterade huvar än utan,

 

:äns således tonkomponenterna inte vara orsakade eller

åverkade av resonanser i huvarna.

Däremot förekommer en höjning av nivåerna i 80 och 200

Hz-banden när huv är monterad, se diagram 3 - 5, som

kan härröra från resonansfenomen i huven.

Mätosäkerhet

Beträffande mätosäkerheten är det intressant att notera

att ekvivalentnivåvärdena är betydligt noggrannare än

naximalnivåvärdena. Däremot är det endast ca 15% för-

bättrad precision hos de hastighetskorrigerade mätvär-

dena relativt de icke hastighetskorrigerade. Den största

Eördelen med hastighetskorrektionen tros därför ligga

i den förbättrade trovärdigheten hos bullermedelvärden,

i och med att dessa ej behöver vara påverkade av det

systematiska fel som t ex medförs av att ett hastighets-

nedelvärde är skilt från den nominella hastigheten. Den
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hastighetskorrektion som använts är ca 0,25 dB(A) per

km/h. En jämförelse mellan t ex ett fall där hastigheten

i medeltal ligger på 69,0 km/h och ett fall där mot-

svarande hastighet är 71,0, skulle då vara behäftad med

ett systematiskt fel av storleksordningen 0,5 dB(A) om

inte hastighetskorrektion har använts.

Den precision som enligt ovan uppnåtts vid mätningarna

måste anses vara extremt hög, vilket tyder på att t ex

vindstörningar ej var besvärande. I verkligheten är

det troligt att nämnvärt bättre precision ej kan upp-

nås om inte korrektioner införs för fordonets lateral-

läge (mikrofonavstånd) eftersom detta är svårt att

hålla konstant. Teoretiskt är nämligen avståndskänslig-

heten ca 0,1 dB/dm då fordonet befinner sig mitt för

mikrofonen.

Inverkan av vägbeläggning och vattendjup

Vägbanan med ytbehandling Yl gav för 50 och 70 km/h 2

mespektive 0 dB(A) högre bulleremission än den slätare

asfaltbetongbeläggningen, med standardutrustat fordon.

Då hjulen var inkapslade gav den skrovligare vägbelägg-

ningen emellertid en betydligt större bullerökning, näm-

ligen 3,5 respektive 2,5 dB(A). Det är därför frestande

att anta att skrovligheten främst inverkar såsom en ökad

bulleravstrålning närmast kontaktytan däck/väg (oskär-

nadl), medan det mönsterblocksexciterade ljudet av-

Ltrålar från högre belägna ytor.

Det är inte orimligt att anta att vattendjupet på en

vägbana inverkarpå bulleravstrålningen. Vattendjupet

varierade mellan enskilda försök mellan ca 0,15 och

0,45 mm. Ett försök gjordes att grafiskt korrelera

vattendjupsvariationerna med bullernivåvariationer, men

ur de ca 60 punkter som erhölls gick det inte att utläsa

något samband. Således tycks vattendjupet inom det

aktuella intervallet ha en inverkan som åtminstone är
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betydligt mindre än 0,5 dB(A) för denna däck/vägbane-

kombination. Om man studerar standardavvikelsen för

bullervärdena på våt kontra torr vägbana, finner man

överraskande att denna är avsevärt lägre på den våta

vägbanan.

Ett par försök utfördes då vägbanan "täcktes" av ett

än tunnare vattenskikt; nämligen så mycket att vattnet

inte översteg beläggningens toppar (dvs vattendjupet

var negativt) varvid bullernivåerna blev 3 m 4 dB(A)

lägre än vid "fullt" vattendjup.

 

|Däckvalets betydelse

 

Lesultaten för skärmning av endast bakhjulen får ses

mot bakgrund av valet av däck samtantalet hjul. I det

aktuella fallet var de två framdäcken av ribbtyp medan

de fyra bakdäcken hade ett typiskt "drivmönster" av

blocktyp. Bakdäcken kan således väntas vara mer buller-

alstrande än framdäcken. Detta lär enligt ett urval

däckförsäljare som konsulterats vara den mest typiska

däckkombinationen för den aktuella fordonstypen om ett

"årsmedelvärde" eftersträvas. Sommartid är det emeller-

tid vanligt att bakdäcken också är av ribbmönstrad typ.

Därför måste den uppmätta effekten av alternativet med

endast bakhjulshuvar betraktas som typisk för vinter-

förhållanden och endast i begränsad grad typisk för

sommarförhållanden. Ett för sommarhalvåret representa-

kivt värde skulle för varianten med endast bakhjulshuvar

sannolikt bli sämre än vad projektets mätningar visar.

Möjliga förbättringar

En iakttagelse som gjordes under mätningarna på den

våta vägbanan var att vattenstänk från de främre hju-

len slog i de bakomliggande huvarna. Det kan tänkas

att detta gav upphov till en viss bulleralstring. Vid
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låg spalthöjd på framhjulen var denna effekt obetydlig

vilket kan förklara det goda dämpningsvärde som erhölls

just för den skärmningsvarianten. Med hjälp av lämplig

stänklapp e dyl bör denna potentiella störkälla kunna

elimineras.

Övriga modifieringar av huvarna som bör övervägas är:

0 förbättrad kylning medelstgenomventilation

o kontroll av stomljudsöverföring och resonanser samt

vid behov åtgärder mot dessa.

PRAKTISKA SVÃRIGHETER MED HUVAR

Det måste erkännas att det finns flera nackdelar och

praktiska svårigheter förknippade med inkapsling av

hjulen. De största problemen är: Frigång mot väg eller

Eöremål, styrutslag, broms- och däckkylning, åtkomlig-

het för däcken samt igentäppning av snö eller lera.

Det är tydligt att alla fordon inte problemfritt kan

utrustas med huvar, t ex fordon som skall användas i

besvärlig terräng eller på byggarbetsplatser. Möjligen

kan dessa problem lösas medelst höj- och sänkbara huvar

i någon form.

Bromstemperaturen mättes inte i detta projekt på grund

av åtkomlighetsproblem, men tidigare test (ref /l/) har

inte påvisat någon märkbar försämring av bromsfunktio-

nen. Den däcktemperaturökning på SOC som uppmättes

(5 - lOOC i tidigare test med en luftspalt på endast

50 mm) får konsekvenser i en eller annan form, nämligen:

3 För att kompensera den försämrade däckkylningen

minskas fordonets last.
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0 För att kompensera den försämrade kylningen minskas

hastigheten.

o Temperaturhöjningen accepteras men leder till ett

ökat däckslitage.

Att detta medför ekonomiska konsekvenser är oundvikligt.

De sparsamma data på temperaturinflytande av last och

hastighet som finns publicerade, indikerar att SCC

kemperaturökning skulle behöva kompenseras med storleks-

ordningen 20% mindre last eller 10 km/h lägre hastighet.

Det är dock inte omöjligt att kylningsproblemen kan redu-

ceras med lämpligare utformning av huvarna.

Till de positiva effekterna av huvarna hör den reducering

av stänkspridningen på våta vägar som uppnås (ref. /l/).

Man kan inte bortse från risken att huvarna kan täppas

igen av snö. Det är emellertid möjligt att värmeenergi-

avgivningen från däcken medverkar till att snö och is

smälter och att huvarna därigenom hålls fria.

Sammanfattningsvis bör det framhållas att trots att

problem uppenbarligen förekommer, har hittills ingen-

ting framkommit som visar att huvarna är praktiskt

oanvändbara.

'SLUTSATSER

3 Den statistiska osäkerheten hos mätvärdena är till-

räckligt liten för att medge meningsfulla jämfö-

relser mellan skärmningsvarianterna, nämligen ca

i0,4 dB(A) (gäller 95% konfidens, beräkningar base-

rade på ekvivalentnivåvärden och jämförelse mellan

olika skärmningsfall).
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Huvarna har en god akustisk dämpningseffekt om de

utformas med en spalt mellan huvunderkant och väg-

bana på upp till 200 mm och används på samtliga

hjul. En dämpning på 3 - 4 dB(A) kan uppnås på torr

asfaltbetongbeläggning. Någon statistiskt signifi-

kant skillnad mellan 100 och 200 mm spalthöjd har

inte kunnat påvisas när det gäller torr vägbana. På

våt vägbana ger den lägsta spalten högre dämpning

än övriga huvvarianter, men det kan finnas vissa

möjligheter att förbättra värdet för högre spalt-

höjder med modifierade stänkskyddsanordningar.

Huvar över endast bakhjulen ger en god akustisk

effekt - i själva verket jämförbar med skärmning

av alla hjul och med 200 mm spalt - om bakhjulshu-

varna dras ner till 100 mm över vägbanan. För 200 mm

spalt blir effektiviteten klart sämre. Detta gäller

för den-provade däckkombinationen, dvs däck med

grövre mönster på bakhjulen än på framhjulen.

För våt vägbana fås genomgående sämre effektivitet

än för torr vägbana (asfaltbetongbeläggning). Endast

den variant som innebär huvar på alla hjul och 100

mm spalthöjd ger en hygglig dämpning (2 - 3 dB(A)).

Observationer tyder på att vattenstänk från fram-

hjulen träffar bakre huvarna då högre spalthöjder

än 100 mm används på framhjulshuvarna, vilket kan

ge ett bidrag till bulleralstringen. Med hjälp av

någon stänkskyddsanordning bör detta stänk kunna

hindras att träffa de bakre huvarna och därmed kan

möjligen en förbättring ske för något eller några

av de alternativ som nu har befunnits vara ineffek-

tiva på våt vägbana.

För den ytbehandlade vägbanan med skrovlig textur

erhålls obetydlig bullerdämpning. Denna beläggnings-

typ förekommer dock vanligen inte i närheten av
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tätortsbebyggelse där trafikbullerproblemen är

svårast,men en Ökad användning kan förutses.

Huvarnas effektivitet är mestadels bättre vid 70

än vid 50 km/h. Däckbullret är av större betydelse

vid den förra hastigheten vilket således i detta

fall är gynnsamt för huvarna.

Två av skärmningsvarianterna rekommenderas för fort-

satt användning, nämligen skärmning av alla hjul

 

och 200 mm sgalthöjd samt skärmning av bakhjul och

  

100 mm spalthöjd. Ur akustisk synpunkt är dessa, för

 

den provade däckkombinationen, i stort sett likvär-

diga. Vilket alternativ som föredras måste bedömas

i varje enskilt fall utgående från de aktuella bedöm-

ningsgrunderna samt vilka däck- och fordonstyper

som används.

Huvarnas effektivitet är bättre för den del av

bullret som alstras som rena toner än för den del

som är av bruskaraktär. Detta bör - enligt kända

psykoakustiska fakta - gynna den subjektivt upp-

levda störningsdämpningen relativt den uppmätta.

Den ytbehandlade vägbanan alstrar 0 - 4 dB(A) star-

kare buller från provfordonets däck än vad asfalt-

betongbeläggningen gör.

Den våta vägbeläggningen ger i medeltal ca 10 dB(A)

starkare däckbuller än den torra.

Den använda tekniken med mätning av ekvivalentnivå

under fordonspassagen ger en bättre statistisk sig-

nifikans än mätning av maximalnivå.

Korrektion av bullernivån med avseende på den verk-

liga fordonshastigheten till en nominell hastighet

(i detta fall 50 eller 70 km/h) tros ge ett säkrare
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underlag för jämförelser (reducerar ett systematiskt

fel) men ger endast en liten förbättring av stan-

dardavvikelsen för enstaka mätvärden.

o Ingenting har framkommit som tyder på att däck eller

bromsar skulle få en ur trafiksäkerhetssynpunkt

otillräcklig kylning med de huvar som har provats.

En viss, måttlig temperaturhöjning av däcken har

dock uppmätts, vilket oundvikligt leder till en

viss försämrad driftekonomi.

o Resultatet innebär att en ur praktisk synpunkt betyd-

ligt enklare skärmningskonstruktion än den som ut-

nyttjats vid tidigare undersökningar ger signifi-

kanta bullerreduktioner. Detta medför sannolikt

att skärmarnas tekniska och ekonomiska möjligheter

att komma till praktisk användning väsentligt ökar.

REKOMMENDATIONER

De redovisade resultaten visar att en betydande buller-

dämpning kan uppnås med relativt enkla konstruktioner.

Bullerdämpning med huvar över däcken har möjligheter

att få effekt på kortare sikt än åtgärder på däck eller

vägbeläggning. Detta motiverar att en uppföljning av

projektet kommer till stånd så att drifttekniska egen-

skaper kan undersökas närmare samt att de ekonomiska

Eöljderna för huvarrangemangen utreds. Först när detta

har utförts kan en total bedömning av lämpligeheten

nos bullerhuvar för bildäck göras.

I samband med konstruktion av huvar för den drifttek-

niska studien bör en viss optimering ur såväl akustisk

som stänkdämpande synpunkt kunna göras. Bland annat

bör man försäkra sig om att vibrationsavstrålat ljud

från huvarna ej kan uppnå störande nivåer, samt att
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vattenstänk från framhjulen hindras från att träffa

bakhjulshuvarna.

De skärmningsvarianter som rekommenderas för fortsatta

studier är skärmning av samtliga hjul med spalthöjden

200 mm, samt skärmning av bakhjulen med spalthöjden

200 mm. Det alternativ som slutligen föredras måste

bedömas utgående från typ av fordon och däck, ekonomi,

praktisk realiserbarhet samt krav på driftegenskaper

såsom kylning av däck och bromsar, framkomlighet och

stänkspridning.

Sammanfattningsvis rekommenderas att projektet följs

upp på det sätt och i den omfattning som skisserats i

projektplanen från november 1976.
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