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FÖRORD

Föreliggande rapport redogör för en vid statens väg-

och trafikinstitut (VTI) utförd undersökning rörande

en ny typ av vägräcke benämnt Tric-Bloc eller Galten.

Projektet har genomförts på uppdrag av Försäkrings AB

SKANDIA och i samråd med uppfinnarna av räcket,

Gunnar Gidlöf och Bengt Almêr. Viss metodutveckling

har bekostatsrmaiVTIs egna FoU-medel. Uppläggningen av

försöken har diskuterats med statens vägverk.

Följande personal vid trafikant- och fordonsavdelningen

har deltagit i undersökningen:

Thomas Turbell Projektledare

Mats Lidström Litteraturstudier och bearbet-

ning

Helge Löfroth Elektriska mätningar

Christer Lönn Fotografiska mätningar

Sune Klaesson Mekanisk utrustning

Dessutom har driftavdelningen deltagit med monteringsu

arbeten och fotografering. Försöken genomfördes vid

biomekaniska laboratoriets utomhusanläggning som fär-

digställts under 1977 med medel från STU.
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Vägräcken

Litteraturstudie rörande betongräcken och praktiska

prov med betongräcket Tric-Bloc

av

Mats Lidström och Thomas Turbell

Statens väg- och trafikinstitut (VTI)

Fack

581 01 LINKÖPING

REFERAT

Rapporten Ixakxüh: för vid statens väg- och trafik-

institut (VTI) utförda prov med ett vägräcke av betong

benämnt Tric-Bloc eller Galten, som är konstruerat för

att minska skadorna på påkörande fordon jämfört med

påkörningar av konventionella vägräcken. Resultaten

från dessa prov jämförs därefter med resultat som er-

hållits i USA och Storbritannien vid prov med betong-

räcken med s k New Jersey-profil, samt med varianter

därav.
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II

Road Barriers

A Literature Survey concerning Concrete Median Barriers

and Crash Tests of the Tric-Bloc Concrete Barrier

by

Mats Lidström and Thomas Turbell

National Swedish Road and Traffic Research Institute

Fack

5-581 01 LINKÖPING SWEDEN

ABSTRACT

At The National Swedish Road and Traffic Research

Institute impact tests were carried out against a con-

crete median barrier called Tric-Bloc, which has been

develOped with the aim to minimize the damage of the

impacting vehicle compared with corresponding impacts

against conventional barriers.

The results from these tests are compared with results

from USA and Great Britain, where similar tests have

been carried out against so-called safety shape concrete

barriers including the New Jersey - and similar -

profiles.

VTI RAPPORT 158



III

Vägräcken

Litteraturstudie rörande betongräcken och praktiska
prov med betongräcket Tric-Bloc
av

Mats Lidström och Thomas Turbell

Statens Väg- och trafikinstitut (VTI)

Fack

581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Rapporten redogör för vid statens väg- och trafik-

institut (VTI) utförda prov med ett vägräcke av betong

benämnt Tric-Bloc eller Galten, som är konstruerat för

att minska skadorna på påkörande fordon jämfört med på-

körningar av konventionella vägräcken. Efter ett in-

ledande förförsök utfördes två påkörningsförsök där

bilarna (Volvo 343) körde in i räcket i 70-75 km/h med

inkörningsvinklar på 15 och 250. I samtliga försök

återfördes bilarna utan att välta, men med skador bl a

på det hjul som först träffade räcket.

Vidare har en litteraturstudie gjorts där tester av

andra liknande betongräcken studerats. Denna innehåller

i huvudsak referenser från USA och Storbritannien över

försök med s k New Jersey-räcken, samt varianter av

detta räcke.

Huvuddelen av rapporten har ägnats åt studier av extrema

påkörningssituationer för att i första hand kunna bedöma

risken för att det påkörande fordonet Välter, Vilket

är en vanlig bedömningsgrund hos de utländska myndig-

heter som ställt upp krav på räckets uppförande. Det

är dock även av intresse att jämföra de olika konstruk-

tionerna vid lätta påkörningar, varför ett separat av-

snitt ägnats åt dessa vanligare förekommande situationer.
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IV

De olika räckestyperna jämförs ur följande aspekter

- Risk för att fordonet välter vid påkörningen

- Storlek på de retardationer (g-krafter) som påverkar

passagerarna

- Sannolikhet för fordonsskador och skadornas art

- Sannolikhet för personskador

- Storlek på utgångsvinkeln, dvs den vinkel i vilken

fordonet lämnar räcket och åter kör ut i vägbanan.

- Uppförande vid lindriga påkörningar. (Hastighet

under 70 km/h och inkörningsvinkel understigande

10°).

En fullständig jämförelse ur kostnadssynpunkt inklude-

rande alla aspekter på person- och materialskador har

inte kunnat göras då det för flera räckestyper saknas

praktiska erfarenheter av långvarig användning. Följande

generella slutsatser kan dock dras.

Risken för vältning bestäms av räckets midjehöjd, efter-

som den begränsar fordonets möjligheter att klättra

upp efter räckets sida. Minskad risk för vältning genom

sänkning av midjehöjden innebär dock samtidigt ökad

risk för fordonsskador eftersom fordonet genom deforma-

tion måste ta upp en större del av rörelseenergin.

Tric-Bloc bedöms ge de bästa egenskaperna vid låga

hastigheter och liten inkörningsvinkel, beroende på

räckets nedre kant som återför fordonet, samt att dess

form förhindrar att karossen skadas. I detta område

förekommer de flesta avkörningsolyckorna. Profilens

övre konkava del tillåter dock fordon med hög hastighet

och stor inkörningsvinkel att glida upp efter räckets

sida och även över räcket, varvid stora rollvinklar

uppnås. Därvid måste risken för vältning bedömas som

stor.
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New Jersey-räcket ger endast måttlig risk för vältning

på grund av att räckets form motverkar att fordonet

glider alltför högt upp efter räckets sida. Detta inne-

bär dock att deformationen av karossen kommer att bli

större jämfört med Trio-Bloc, vilket dock ej bedöms

påverka risken för personskador, eftersom i huvudsak

bilens främre flygel deformeras och retardationerna

blir likvärdiga.

Den New Jersey-liknande räckesformen "konfiguration F"

uppvisade vid prov i USA ytterligare minskad risk för

vältning relativt det ursprungliga New Yersey-räcket.

Risken för karosskador vid låga hastigheter måste dock

bedömas som stor.

Risken för personskador, vilken i första hand beror

på retardationens storlek, varierar ej märkbart mellan

de olika räckesprofilerna. Generellt bedöms personska-

derisken som liten vid påkörningar mot räcken med här

studerade profiler om hastigheten understiger 70 km/h

och inkörningsvinkeln understiger lOO.
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VI

Road Barriers

A Literature Survey concerning Concrete Median Barriers
and Crash Tests of the Tric-Bloc Concrete Barrier

by

Mats Lidström and Thomas Turbell

National Swedish Road and Traffic Research Institute

Fack

8-581 01 LINKÖPING SWEDEN

SUMMARY

The report gives an account of impact tests against a

concrete median barrier called Tric-Bloc, designed to

minimize the damage of the impacting vehicle compared

with corresponding impacts against conventional barriers.

After a pretest, two tests were performed with Volvo

343:s impacting the barrier at 70-75 km/h and with

15 and 250 impact angles. In all tests the vehicles were

redirected without rollover, but with the impacting

front wheel station damaged.

The results from these tests are compared with results

reported from the United States and Great Britain where

similar tests against safety shape concrete barriers

including the New Jersey - and similar - profiles have

been tested. The main part of the report describes tests

with extreme values of impact angles or speed in order

to compare the rollover risks. It is however also of

interest to compare the different designs at low values

of impact angles or impact speed. These aspects are

discussed in a separate chapter.

The following aspects of the different profiles are

thus compared.
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VII

n Vehicle rollover

- Average vehicle deceleration

- Probability for vehicle damage and the type of damage

- Probability for passenger injury

- Departing angle

- Performance at low speed and small impact angles

A comparison from a cost-benefit point of view inclu-

ding all aspects of personal and material damage can

not be made due to the lack of experience of field

use. The following general conclusions can however

be made.

Tric-Bloc is considered to give the best performance

at low speed (less than 70 km/h) and small impact

angles (less than lOO), due to its lower redirecting

curb, and-since its profile prevents damage on the

vehicle body. The upper concave slope allows vehicles

impacting at high speeds or large angles to climb the

barrier resulting in high roll angles. Therefore,

the rollover risks in these cases must be estimated

to be high.

The New Jersey barrier prevents rollover more effec-

tively since its upper, steeper slope prevents climbing.

Instead the vehicle will be more deformed compared

with crashes against the Tric-Bloc barrier. This is not

considered to affect the passenger injury severity,

since primarily the front part of the vehicle is damaged

and the mean deceleration values will be unaffected.

Tests in the United States with the Configuration F

barrier resulted in still reduced rollover risks com_

pared with the original New Jersey profile. However,

this barrier will probably cause greater vehicle damage

at low Speeds due to its narrow profile.

The injury severity of the passenger depends primarily
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VIII

on the average vehicle deceleration, which indicates

that similar performance can be excepted with different

safety shaped concrete barriers, if no rollover occurs.

In general the injury severity is judged as low for

impacts against safety shaped concrete barriers if the

speed is less than 70 km/h and if the impact angle is

less than lOO.
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BAKGRUND

Ett väl fungerande vägräcke skall verka under mycket

varierande förhållanden. Det måste kunna återföra och/

eller bromsa upp ett fordon som åker av vägbanan på

ett sådant sätt att risken för person- och materiel-

skador i det avåkande fordonet samt för omgivande tra-

fikanter, minimeras. Det skall fungera tillfredsstäl-

lande inom ett stort variationsområde vad gäller for-

<ünusstorlek,vikt, hastighet och inkörningsvinkel.

Räcket får ej förhindra vägbanans dränering eller för-

svåra snöröjning. Det skall även i övrigt vara ekono-

miskt i installation och drift.

De i Sverige vanligast förekommande räckeskonstruktio-

nerna består av styva eller veka stolpar (ståndare) på

vilka en horisontell W-profilerad plåt (navföljare) är

monterad. För att optimera konstruktionen så att ris-

ken för personskador minimeras vid påkörning, utfördes

ett omfattande utvecklingsarbete i Västtyskland (5)

åren 1962 - 1969. Räcket gjordes därvid så mjukt som

möjligt för att förlänga bilens uppbromsningssträcka

och därmed minska påfrestningarna på de åkande. Samti-

digt måste räcket förhindra att fordonet, såväl person-

bil som lastbil, tränger igenom räcket och ut i mötande

körbana. Efter ett lOO-tal påkörningsförsök hade ett

räcke provats, bestående av en i ändarna förankrad nav-

följare, tillverkad i 3 mm plåt och uppsatt på veka

ståndare. Detta räcke (W-räcket fig l.l a) har därefter

använts vid de flesta nyinstallationer i bland annat

Västtyskland och Sverige. I Sverige används även det

äldre s k Kohlswaräcket där navföljaren, tillverkad i

6 mm stålplåt är uppsatt på styva ståndare. Nackdelar-

na med W-räcket är framför allt de stora och kostsamma

plåtskador som uppkommer på räcke och fordon redan vid

en lätt inkörning.
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Förutom dessa deformerbara räckeskonstruktioner finns

även styva, vanligen betonggjutna, räcken som ej flyttas

eller deformeras vid en kollision och som därför ej

heller kan ta upp någon del av fordonets rörelseenergi.

Här måste därför den del av fordonets rörelseenergi,

som är riktad mot räcket helt upptas av fordonet genom

exempelvis deformation av kaross och däck eller genom

hoptryckning av fjädersystemet.

Det största användningsområdet för styva räcken är där

sidrörelser av räcket ej kan tillåtas, t ex som mitt-

räcke på vägar med smal mittremsa och intensiv trafik

samt på broar.

I början på 1960-talet fanns ett antal olika typer av

styva betongräcken i Europa. De vanligaste var de i

Danmark och Västtyskland förekommande DAV-räckena

(fig l.l b) och det belgiska Trief-räcket (fig l.l c).

På grund av räckenas ringa höjd välte eller klättrade

inkörande fordon över räcket redan vid måttliga hastig-

heter och inkörningsvinklar. Fordönen klättrade t ex

över Trief-räcket när fordonshastigheten i rät vinkel

mot räcket överskred 5 km/h (8).

I USA utvecklades på 1950-talet en annan typ av betong-

räcken, s k "safety-shape" räcken, där räckets form är

utformad så att ett inkommande fordon styrs upp efter

räckets sida med små eller obefintliga skador på for-

donen vid inkörningsvinklar under 100 och fordonshas-

tigheter understigande 70 km/h. Till skillnad från

mjuka räcken typ W-räcket, sker ingen fullständig upp-

bromsning av fordonet med dessa betongräcken. Därvid

undviks risken för att ett bakomvarande fordon kör in

i det uppbromsade fordonet, men istället ökar riskerna

för sekundära kollisioner på grund av att fordonet åter

styrs ut i vägbanan. År 1971 fanns någon form av

"safety-shape" räcken i 36 av USAs stater. Av dessa

användes det s k New Jersey-räcket (fig l.l d) i 19
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stater och det liknande, men i formen något avvikande

GM-räcket i 8 stater. I övriga stater med betongräcken

användes varianter av dessa två räcken. På senare år

har framför allt New Jersey-räcket börjat användas även

utanför USA. Så finns t ex i Europa ca 200 km räcke

installerat i Frankrike och Belgien.

I Sverige förekommer så vitt känt är för närvarande

inga installationer av styva räcken med "safety-shape"

profil. Under de senaste åren har dock två svenska upp-

finnare,IkHEN:Almêr och Gunnar Gidlöf utvecklat en

egen "safety-shape" liknande profil för bruk som mitt-

räcke (fig l.l e)kalladlEic-Bloc eller Galten. För

att få fram jämförelsematerial mellan Tric-Bloc och

olika befintliga betongräcken har VTI, på uppdrag av

försäkringsbolaget SKANDIA och i samråd med statens

vägverk, gjort påkörningsförsök mot Trio-Bloc. Före-

liggande rapport redovisar resultaten från dessa prov

och jämför dem med i litteraturen redovisade resultat

från olika utländska påkörningsförsök mot betongräcken

med "safety-shape" profil.
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Fig 1.1 W-räcket samt några olika betongräcken
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OMFATTNING

Undersökningen begränsar sig till att jämföra hur de

olika räckenas profiler påverkar dess förmåga att

fånga upp och återföra ett inkörande fordon med beak-

tande av personskaderisker, risk att fordonet välter,

fordonsskador etc.

Eftersom det idag (1978) inte finns några fastställda

svenska krav på ett vägräckes funktion har en jämföran-

de totalbedömning av de olika räckena undvikits. Likaså

görs ingen jämförelse mellan funktionen hos styva och

eftergivliga räcken.

I ett flertal av de redovisade referenserna, exempelvis

(l9), ägnas även olika konstruktions-, hållfasthets-

och tillverkningsprinciper stort utrymme. Exempelvis

redovisas i (10) hållfasthetsprov i form av kollision

med lastbil mot ett New Jersey-räcke. Då även dessa

aspekter ligger utanför undersökningens omfattning

kommer de ej vidare att beröras. Ej heller görs några

bedömningar av de olika räckena vad gäller ekonomi och

drift.

Efter en inledande studie av vilka krav olika utländska

myndigheter ställer på vägräckets uppförande, (se kap.

4) inriktades proven mot tester av extrema påkörnings-

situationer för att i första hand kunna bedöma risken

för att det påkörande fordonet välter. Huvuddelen av

rapporten har därför ägnats åt studier av extrema på-

körningssituationer. Det är dock även av intresse att

jämföra de olika konstruktionerna vid lätta påkörningar,

varför ett separat avsnitt (7.6) ägnats åt dessa van-

ligare förekommande situationer,
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SAMBAND MELLAN INKÖRNINGSVINKLAR OCH FORDONETS HASTIGHET

För ett fordon som körs med hastigheten V på en rak väg

på avståndet w från vägkanten (figur 3.1) kan den maxi-

malt möjliga inkörningsvinkeln, i vilken fordonetkan

köra in i ett räcke beläget längs efter vägkanten,

beräknas ur samband mellan fordonets hastighet och

vägens friktion. Om fordonet plötsligt börjar gira

bestäms den minsta möjliga kurvradien av

:mg 11 (3.1)

där

m är fordonets massa

R är minsta möjliga kurvradie och

n är friktionskoefficienten mellan däck och vägbana.

Ur de geometriska sambanden i figur 3.1 kan inkörnings-

vinkeln y beräknas

R - w
COS Y = _lå- (3.2)

eller med R ur (3.1)

cos y = 1 - --- (3.3)

Räcke
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Figur 3.1 Geometriska samband mellan fordonsbana och

inkörningsvinkel
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Maximala vinklar för en väg med två (w = 5,5 m) respek-

tive tre (w = 9 m) körfält visas i figur 3.2. I figuren

finns även inlagt ett antal observerade samband mellan

inkörningsvinkel och fordonets hastighet, som har redo-

visats i en schweizisk studie från 1964 (1).
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Figur 3.2 Observerade (0) samt beräknade samband mellan
hastighet och maximal avkörningsvinkel vid
friktionsnivån u = 0,7 (torr vägbana).
w 9 m motsvarar väg med 3 körfält och
w 5,5 m väg med 2 körfält.
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Motsvarande studier under svenska förhållanden har

gjorts i ett pågående VTI-projekt (23). Materialet häm-

tades från 204 avkörningsolyckor, där polisens förunder-

sökningsprotokoll möjliggjorde en mycket noggrann be-

stämning av inkörningsvinkeln i vilken fordonen skulle

kört in i ett räcke som varit placerat parallellt med

vägbanan (figur 3.3). Vinklarna var i 18% av fallen

större än 150 och i 10% större än 250. Tyvärr har ingen

jämförelse liknande figur 3.2 mellan inkörningsvinklar

och fordonshastigheter gjorts i detta fall.

0\
0
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50

 

Median 70

I/ Medelvinkel llJ_6

  

 

  

 

T F

10 20 30

Inkörningsvinkel (grader)

Figur 3.3 Omvänd kumulativ fördelning för fordons
inkörningsvinklar (från (23)).
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PROVNING FÖR GODKÄNNANDE AV VÄGRÄCKEN

I Sverige finns för närvarande inga provkriterier för

vägräcken fastställda. Som exempel på hur olika utländska

myndigheter bedömer vägräcken utgående från krockförsök,

ägnas därför detta kapitel åt en beskrivning av prov-

procedurer och godkännandekriterier som används eller

föreslagits i USA, Storbritannien och Danmark.

USA

American Association of State Highway and Transportation

Officials, AASHTO, har utarbetat förslag till standardi-

serade prov av vägräcken (12), (21). Provet är uppde-

lat i 2 olika krockförsök.

Försök 1: Fordonsvikt 2050 kg (4500 lb)

Hastighet 95 km/h (60 mph)

Inkörningsvinkel 25O

Försöket syftar i första hand till att kon-

trollera om fordonet välter eller tränger

igenom räcket och ut i mötande körfält.

Försök 2: Fordonsvikt 1020 kg (2250 lb)

Hastighet 95 km/h (60 mph)

Inkörningsvinkel l5O

Detta försök skall efterlikna en allvarlig

kollision i verklig trafik. Fordonsvikten är

låg eftersom små bilar är mest utsatta för

vältningsrisker på grund av deras korta hjul-

bas och smala spårvidd, samt eftersom de ger

de största värdena på de g-krafter som passa-

gerarna skall motstå.

Följande krav skall vara uppfyllda efter

testen:
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l. Fordonet skall vara i körbart skick efter

försöket.

2. Passagerarskadorna skall vara lindriga,

vilket innebär låga värden på g-krafterna.

Förslag till gränsvärden (medelvärden över

50 ms):

Longitudinellt(X) Lateralt(Y) Totalt

 

5 g 3 g 6 g Önskvärt

10 g 5 g 12 g Accepta-

belt

3. Utgångsvinkeln efter påkörningen skall

vara liten. Som förslag till maximal vin-

kel nämns lOO.

Storbritannien

Utgående från antagandet att ett fordon körs i det

yttersta av 3 körfält på en väg och girar över dessa

körfält och träffar ett centralt placerat räcke kan

den största möjliga inkörningsvinkeln beräknas som

funktion av bilens hastighet (se kapitel 3). En in-

körningsvinkel på 250 kan sålunda enligt figur 3.2

uppnås vid 72 km/h på en väg med 2 körfält (w = 9 m).

Motsvarande värde vid200 och 3 körfält blir 113 km/h,

vilket valts som standardprov i Storbritannien (22).

Det enda kända kravet på fordonets uppträdande är att

det ej välter. För uppsättande på 2-filiga vägar krävs

på motsvarande sätt att räcket godkänts vid prov i 200

- 90 km/h.
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Danmark

Danska "Vejdirektoratet" utgav 1975 "Regler for vej-

autovern" (17) där krav på vägräcken specificerades

bl a enligt följande.

Vägräcken bör utformas och utsättas så

att fordonet vid påkörning antingen uppfångas eller

fortsätter längs detta eller återförs under en

mycket ringa vinkel

att de i fordonet varande personerna ej utsätts för

oacceptabelt stora krafter

att skador på fordon och/eller räcke är begränsade

att räcket har en rimlig funktionsduglighet efter på-

körning

att vägräcket enkelt kan repareras efter påkörning

att räckets effektivitet ej nedsätts av väderlek eller

ålder

Då ovanstående krav delvis är motstridande, är det inte

möjligt att konstruera ett ideellt vägräcke, som kan

motstå påkörning av vilket fordon som helst utan att

ge större skador på personer eller materiel. Vid val av

räcke bör man därför i varje enskilt fall bestämma

vilken typ sombäst uppfyller ovanstående krav.

För bedömning av en ny konstruktion krävs att minst 3

påkörningsförsök utförts, varav minst ett med lastbil.

Fordonen skall vara i gott skick, mindre än 10 år gamla

och uppfylla följande specifikationer.

a) Personbil, vikt 1,2 - 1,5 ton varav högst 300 kg

ballast.

b) Lastbil med totalvikt över 10 ton.

Fordonet skall köra in i räcket med en inkörningsvinkel
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på minst 150. Hastigheten i påkörningsögonblicket skall

vara minst 100 km/h för personbil och 70 km/h för last-

bil.

Följande krav skall uppfyllas Vid försöken:

a) Vägräcket får ej genomträngas

b) Fordonet får ej välta

c) Fordonets tyngdpunkt skall efter påkörning förbli

innanför ett vinkelrum på 150 i förhållande till

Vägräcket

d) Fordonet får inte vara utsatt för högre g-påkän-

ningar än

i längdriktningen 10 g

i tvärriktningen 5 g

totalt 12 g

mätt på chassit nära tyngdpunkten som högsta genom-

snitt under 50 ms.
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PRAKTISKA PROV MED BETONGRÄCKET TRIC-BLOC

På grundval av diskussioner mellan uppdragsgivarna,

vägverket och VTI planerades 4 prov med inkörnings-

vinklar och inkörningshastigheter enligt nedanstående

schema

1. 250 - 70 km/h Förprov med gammal bil

2. 25° - 70 km/h Ny bil

3. 15° - 70 km/h Ny bil

4. Beroende av resultaten av prov l - 3

Bilarna till prov 2 - 4 skulle vara relativt nya bilar

i_ lOOO kg-klassen och tillhandahållas av uppdragsgi-

varen. Efter förprovet, som medförde relativt kraftiga

skador på bilen, ändrades ordningen mellan prov 2 och

3 på uppdragsgivarens begäran.

FörprOV(25O - 70 km/h) genomfördes med en 10 år gammal

(PrOV Ford Taunus som inköptes av VTI. Syftet med pro-

l) vet var i första hand att kontrollera om prov-

anordningarna fungerade som man önskade. Då för-

söksbetingelserna medgav en fullständig utvär-

dering (frånsett att inga accelerationer mättes)

och då resultaten, trots den gamla bilen, Väl

överenstämmer med prov 3 redovisas även för-

provet i denna rapport.

Prov 2 (15° - 70 km/h) och

Prov 3 (250 - 70 km/h) genomfördes med nya Volvo 343.

Prov 4 inställdes då någon bil inte fanns tillgänglig

för detta prov.

Vid försök 1 och 2 var marken täckt av ett tunt lager

snö och is. Detta bedömdes ej ha någon större inverkan

på resultatet. Innan försök 3 genomfördes skrapades

dock räcket och dess närmaste omgivning rent från snö

och is.
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Montering av räcket

Ca 30 sektioner av räcket (45 m) ställdes upp med hjälp

av gaffeltruck (i stället för rekommenderad kranbil)

på den asfalterade provytan. Räckets längd hitom träff-

punkten var minst 10 m, vilket bedöms vara tillräckligt

för att efterlikna en kollision med ett kontinuerligt

räcke.

Trots att provytan måste betraktas som jämn, hade vi

vissa svårigheter att montera räcket så att en perfekt

passning mellan sektionerna erhölls. De rörstumpar som

används för låsning mellan blocken fick plattas ut

något för att passa på tapparna. Detta medförde i sin

tur att blocken kunde förflyttas inbördes vid påkör-

ningarna något mer än som annars varit fallet. Några

tendenser till "fasthakning" av fordonen på grund av

detta har dock inte kunnat konstateras från de utförda

mätningarna. Även de glidningar och tippningar av

blocken som förekommer är så små att inverkan av dessa

kan försummas.

Åtgärder_på bilar

Samtliga bilar försågs med mätmärken för fotografering,

batteriet monterades bort, tanken tömdes ochdäcken

pumpades till rekommenderade värden.

På bil 2 och 3 vidtogs dessutom följande åtgärder.

Framvagnsinställningen kontrollerades vid märkesverk-

stad och befanns vara korrekt.

Bakluckan monterades bort för att medge passage av

mätkablar och utlösningslina för nödbroms. Denna nöd-

broms, som var en fjäderförspänd anordning kOpplad till

handbromsen, användes dock ej vid proven då risken för

sladd inom det isiga uppbromsningsområdet bedömdes
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vara stor. Uppbromsningen kunde i stället erhållas

genom att bilarna fick rulla ut på ett område med ca

1 dm nysnö.

Registreringar

 

Accelerationer

 

Fordonens accelerationer mättes med 3 st ortogonalt

placerade accelerometrar av trådtöjningstyp. Accelero-

metrarna monterades på en plattform som skruvades i

golvet omedelbart till höger om växelväljaren. Signa-

lerna överfördes med släpkabel till mätförstärkare och

registrerades på FM-bandspelare. Vid utskrift beräk-

nades digitalt medelvärden över 50 ms. De elektriska

registreringarna utfördes i enlighet med SAE Recommended

Practice Jleb.

Inkörningshastighet

 

På vänster bakflygel ;få fordonen monterades en vinge

som omedelbart före kollisionen passerade 2 st foto-

celler, placerade med ett inbördes avstånd av 1,0 m.

Hastigheten beräknades genom mätning av tiden för

vingens passage mellan fotocellerna.

 
Fig 5.1 Registreringsutrustning
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Fotografiska registreringar

 

Samtliga försök höghastighetsfilmades, med kameror

placerade enligt figur 5.2.

7 8 (3 m över markytan)

*a

  

 

Räls

ägoke

§3 (l m över markytan) '

Torn El $ VTIs byggnad
4

(12 m n
över (8 m over

markytan) markytan)

 

 

 

Figur 5.2 Försöksuppställning. Vid siffrorna fanns

 

Pos Typ Fabrikat Obj. Hastigh.

l Höghastighetskamera STALEX 13 mm 250 b/s

2 Höghastighetskamera STALEX 24 mm 250 b/s

3 Höghastighetskamera LOCAM 24 mm 250 b/s

4 Höghastighetskamera FASTAX 50 mm 250 b/s

5 Normalfilmkamera PAILLARD 13 mm 24 b/s

6 Småbildskamera NIKON 50 mm 4 b/s

7 Normalfilmkamera BEAULIEU 40 mm 24 b/s

8 Småbildskamera OLYMPUS 50 mm 4 b/s

9 Klocka 50 V/s VTI
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Förförsök (prov l)

 

Utfört 1977-11-30

Fordon Ford 2llS Taunus 17M

Årsmodell 1967

Vikt ca 1000 kg

Reg nr FYM 377

Plastskärmar

Besiktigad utan anmärkning på rostskador

1976-12-01 och har därefter gått 7700 km.

FörlOpp

0 ms Bilen kör in i räcket i 250 - 70 km/h. Dess

vänstra framhjul trycks in mot räckets nedre

kant och dess flygel trycks in mot övre delen

av räcket.

140 ms Bilen börjar gira. Vänster sida intryckt till

dörren. De två först påkörda räckessektionerna

har vickat ut någon cm. När bilen passerat

återgår dessa till sitt tidigare läge.

320 ms Hela bilen i luften

 

Figur 5.3 Bilens läge ca 700 ms efter första kontak-

ten med räcket

735 ms Maximal rollvinkel 60O uppnås

815 ms Bilens högra bakhjul trycks mot räckessektion

nr 17 (fig 5.4). Vänster framhjul ligger 2 m

över marken (ca 1 m över räcket). Vänster bak-

hjuls undre kant ligger 40 cm över räcket.
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1 520 ms Bilens framparti tar mark. Bakdelen går upp i

luften ca 2 m, som motsvarar en nickvinkel på

ungefär 700.

2 100 ms Hela bilen på marken men studsar återigen upp

i luften

2 740 ms Hela bilen slutgiltigt på marken. Utgångs-

vinkel 70.

   

  

 

 

  

 

       

 

färgavskrap

// däckssvärtning däckssvärtning

// \

14 16 18 20. 24
I I Å

däcksmönster färgavskrap däCksmÖnSter
från höger i asfalten i analten O
bakhjul Utg vinkel 7

Fig 5.4 Uppmätta avtryck i räcket efter försöket.

På grund av bilens ålder blev skadornaomfattande i

frampartiet (fig 5.5). Detta gäller speciellt vänster

hjulhus och flygel (vid den första kontakten med

räcket) och höger fjäderfäste (sannolikt i slutet när

bilens bakdel lyfts upp).

  

Figur 5.5 Fordonets skador på frampartiet efter försö-
ket
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Utfört 1977-12-07

Fordon Volvo 343

Årsmodell 1977

Vikt 900 kg

Reg nr GBL 135

FörlOpp (

ms

50 ms

280 ms

670 ms

920 ms

1 000 ms

1 170 ms

se även figur 5.6 och 5.7)

Bilen kör in i räcket i 150 - 72,7 km/h.

Främre hjulet trycks in mot räckets bas. Bilen

börjar vrida sig i girled. Bilens främre över-

häng går fritt från räcket.

Bilens vänstra sida har klättrat upp efter

räckets kant. Högra sidans hjul i luften.

Högra sidans hjul åter i marken. Största roll-

vinkel från räcket uppmäts till 350. Maximal

nickvinkel 20. Högra sidans hjul har varit

luftburna ca 7 m.

Hela bilen på marken. Bilen börjar kränga mot

räcket.

Maximal rollvinkel mot räcket uppmättes till

15°.

Hela bilen åter på marken. Utgångsvinkel 50,

utgångshastighet 60 km/h.

Däckssvärtning

  

Figur 5.6

 

    

 

 

Utg vinkel 5O

Uppmätta avtryck i räcket efter prov 2
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Efter det bilen lämnat räcket bromsades den genom att

den fick rulla och sladda ut i ett ca 1 dm tjockt snö-

täcke. Därvid fylldes hjulhusen med snö och grus. Detta

bedöms dock ej ha förvärrat de skador bilen fick Vid

påkörningen av räcket.

Skadorna bestod i att fälgen till Vänster framhjul

snedställdes lOO så att däcket tog i fjäderbenet och

ej längre kunde rotera. Vidare böjdes hjulspindeln för

Vänster framhjul och skadades fälgen till Vänster bak-

hjul lätt. Bilen var därför ej i körbart skick efter

påkörningen.
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, n«/

 

 

 

Y ,/

 

   

Max = 2,2 g

      
m S

Figur 5.7 I prov 2 uppmätta accelerationer under 250
ms efter inkörningen. Heldragna linjer repre-
senterar uppmätta accelerationer medan

streckade linjer betecknar medelacceleratio-
nen över 50 ms. Riskfaktorn P beskrivs när-
mare i avsnitt 7.3.
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Utfört

Fordon

22

1977-12-08

Volvo 343

Årsmodell 1977

Vikt 900 kg

Reg nr BCL 131

FörlOpp

40 ms

150 ms

290 ms

550 ms

600 -

1000 ms

1 200 ms

1 700 ms

(se även figurerna 5.8 - 5.10)

Bilen träffade räcket 1 74,4 km/h och 250.

Vänster framhjul tog den första stöten mot

räckets nedre kant och deformerades.

Vänster framflygel trycks in i räckets övre

del, (nr 6)

flyttas 3,5 cm i sidled. Dessutom förflytta-

1-3 cm i sidled.

samtidigt som räckessektionen för-

des även nästa sektion

Vänster framhjul går över räckets övre kant.

Hela fordonet i luften, roterande från räcket.

Bilen har roterat 650 och hjulen på höger sida

trycks mot räcket. Höger framhjul berör krö-

net på räckessektion 12 och höger bakhjul

trycks in i sektion 11 på 35 cm höjd, varvid

fordonet rätas upp. Vänster framhjul är 2 m,

och vänster bakhjul 1,8 m över marken. Bilen

har varit luftburen 4 m och maximalt uppmätt

nickvinkel är 50.

Bilens högra hjul följer räckets sida och

dess vänstra sida befinner sig bakom räcket.

Detta gör att bilens underrede glider på

räckets krön, vilket ger skrapmärken på under-

redet och räckessektionerna 12-16.

Bilens högra hjul tar i marken.

Hela bilen åter på marken. Utgångsvinkel 180,

utgångshastighet 42 km/h.
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Däckssvärtning
Skrapmärken vänster bakhjul
från vänster Skrapmärken
framflygel Däckssvärtning från bilens Däckssvärtning

vänster framhjul underrede vänster framhjul

8 10 18 *cl* 20
L T 7 I

Block nr 6 Mönstrat spår Mönstrat spår
intryckt 3,5 cm från höger från höger Utg vinkel

bakhjul framhjul 180

Figur 5.8 Uppmätta avtryck i räcket efter prov 3

Vänster framhjul demolerades vid den första kontakten

med räcket och vänster framflygel trycktes in vid kon-

takt med räckets övre del. (fig 5.ll) Hjulet tillbaka-

trycktes därvid 14 cm och däcket punkterades. Vänster

bakhjul hade mindre skador på fälgen och punkterades.

En buckla i taket vid vänster B-stolpe samt att väns-

ter dörr var svår att öppna indikerar att karossen

blivit skev. Slutligen fanns skrapskador i bilens

underrede av glidningen mot räckets övre del.
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0 ms V 100 ms

 

200 ms 300 ms

 

400 ms 500 ms

Fig 5.9 RÖrelseförloPpet i prov 3
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600 ms 700 ms

  

1 100 ms

 

Fig 5.9 forts
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6 _ Max = 4,5 g _

 

 

 

  

 

       

  

        

  

      

  

       

 

 

  

 

   

 

   

 

   

 

  
Lo WW Riskfaktor P=39%

I I I I I T I I

 

O 100 ms

Figur 5.10 I prov 3 uppmätta accelerationer under
200 ms efter inkörningen. Heldragna linjer
representerar uppmätta accelerationer
medan streckade linjer betecknar medel-

accelerationen över 50 ms. Riskfaktorn P
beskrivs närmare i avsnitt 7.3.
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Figur 5.11 Fordonsskador på frampartiet efter prov 3.
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LITTERATURSTUDERADE PROV MED NEW JERSEY-LIKNANDE RÄCKEN

Resultatet från proven med Trio-Bloc finns sammanställt

i tabell 6.1. Som jämförelsematerial till dessa prov

har ett antal liknande prov i USA och Storbritannien

genomgåtts. Dessaluursammanställts och erhållna data

presenteras i tabellerna 6.2-6.6. Eftersom dokumenta-

tionen av fordonens skador efter försöken är av mycket

varierande kvalitet har denna ej redovisats för varje

enskilt prov. En översiktlig genomgång av skadornas

art återfinns dock i avsnitt 7.4. Nedan följer en

kort presentation av de redovisade försöken.

Texas 1968 (4)

 

Försöken syftade till att erhålla jämförbara resultat

från 3 olika räckestyper

a) ett eftergivligt räcke bestående av två W-balkar

monterade på eftergivliga stolpar

b) ett metallråcke av två elliptiska stålrör monte-

rade på starka stålstolpar

c) ett fast monterat betongråcke med New Jerseyprofil

Proven utfördes med, för eurOpeiska förhållanden,

stora bilar, vikt ca 1 900 kg.

I nedanstående resultatredovisning har endast resulta-

ten från proven med betongråcket tagits med.

Texas 1975 (14) 

Två relativt kraftiga inkörningar i ett New Jersey-

råcke utfördes för att utröna huruvida länkarna mellan

de förhållandevis korta, fårdiggjutna, profilelementen

skulle motstå kollisionen. Resultatet blev positivt.
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Kalifornien 1968 (3)

Två olika räckestyper jämfördes, dels New Jerseyräcket

och dels ett räcke med fyrkantiga stålbalkar. Även

dessa prov utfördes med bilar i viktsklassen kring

2 000 kg. Proven utfördes av California Division of

Highways.

Kalifornien 1974 (13)

Ett prov utfördes för att utröna om ett betongräcke

med New Jerseyprofil som var stränggjutet över ett

tidigare kabelräcke hade samma hållfasthet som

tidigare utprovade New Jerseyräcken. Av denna anledning

utfördes försöketmed hög hastighet och stor vinkel.

Inga skador på räcket rapporterades efter försöket.

FHWA 1976 (18, 19)

Undersökningen motiverades av behovet av direkt jäm-

förbara resultat från försök med de två i USA vanli-

gast förekommande räckesprofilerna GM och New Jersey.

Vidare hade datorsimuleringar indikerat att resultaten

kunde förbättras med en räckesprofil kallad "konfigu-

ration F", varför även denna undersöktes.

Eftersom eurOpeiska småbilar börjar bli vanliga även

i USA utfördes försöken delvis med fordon i vikts-

klassen kring 1 000 kg. Proven utfördes genom the

Federal Highway of Administration (FHWA) Office of

Research.

VTI RAPPORT 158



30

TRRL 1977 (22)

 

Innan New Jerseyräcken kunde godkännas för användning

i Storbritannien ansågs det nödvändigt att utföra

kompletterande prov, där eurOpeiska småbilar testades

mot räcket. Förutom räcken med New Jerseyprofil gjordes

även jämförbara prov med modifierade räckesprofiler av

vilka de flesta finns återgivna i nedanstående tabeller.

Proven utfördes av TranSport and Road Research Labora-

tory (TRRL).
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Tabell 6.1 Prov med Trio-Bloc

0 300 100

   

 

T

 

     

  

   

VTI 1977
DATA

l 2 3

FORDON (se tabell 6.7) A B B

Massa (kg) 1000 900 900

Inkörningshastighet (km/h) 70 3 75

Inkörningsvinkel (grader) 25 15 25

Rörelseenergi i y-led (kJ) 34 12 35

  

FILMDATA

Största höjd över marken

för Vänster framhjul (m) 2 0,7 2

Största rollvinked.(grader) 60 35 65

Utgångshastighet (km/h) - 60 42

Utgångsvinkel (grader) 7 5 18

ACCELEROMETRAR

1)
Gx max (g) - 2,1 4,5

1)
Gy max (g) - 4,7 5,3

    

 

 

l) Medelvärde över 50 ms
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Tabell 6.2 Prov med New Jersey-räcket

  

 

 

      

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

178
51*-

813 o
84

255

C)
I 55

+ 75 1

TEXAS KALIFORNIEN 1974

1968 (4) 1975 (14) 1968 (3) (13)
DATA

.
CMB CMB CMB CMB CMB CMB
1 2 3 4 1 2 161A 161B 162 301

FORDON (se tabell G H I I J K L L L M

m.n

Massa (kg) 1800 1900 1900 1900 2040 2060 2040 2040 2040 2200

Inkörnings-
hastighet (km/h) 100 90 98 98 97 96 61 105 101 109

Inkörningsvinkel
(grader) 25 25 7 15 24 24 7 7 25 27

Rörelseenergi i
y-led (kJ) 124 106 10 47 118 123 4 12 143 208

FILMDATA

Största höjd över
marken för Vänster
framhjul (m) 0,5 >0,8 0,20 0,36 0,53 0,98

Största rollvinkel
(grader) 18 18 2 14 25 26

Utgångshastighet
(km/h) 80

Utgångsvinkel

(grader) 7 6 7 12 7 3 0 1 16 7

ACCELEROMETRAR

G (g) 8,7 10,3 8,4 7,8 11,7
x max 1)

GX max (g) 16,1 13,1 14,0 13,8

1) Medelvärde över 50 ms
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Tabell 6.2 (forts) Prov med New Jersey-räcket

TRRL 3)
FHWA 1976 (19) 1977 (22

DATA

l 3 8 9 10 15

FORDON (se tabell 6.7) C C D D E E

Massa (kg) 1980 1980 1020 1020 760 760

Inkörningshastighet 97 91 90 95 90 112
km/h

Inkörningsvinkel
(grader) 7 16 8 16 23 20

Rörelseenergi i y-led
(kJ) 11 48 6 27 36 43

FILMDATA

Största höjd Över
marken för vänster 0,8 0,8
framhjul (m)

Största rollvinkel
(grader) 15 20 20 20 25 2)

Utgångshastighet
(km/h) 71 86

Utgångsvinkel
(grader) 7 8

ACCELE ROMETRAR

1)
Gx max (9) 0,9 1,6 1,0 0,9 4,5 1,2

Gy max (9) 2,01 5,21)3,21)6,01)6,6 12

l) Medelvärde över 50 ms

2) Fordonet välte mot räcket

'3) Räckets höjd 1 500 mm vid dessa prov
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Tabell 6.3 Prov med GM-räcket

231 73.._

813 80,30

330 I

550

r 510 1

FHWA 1976 (19)
DATA

2 4 5 6 7

FORDON (se tabell 6.7) C C D D D

Massa (kg) 1980 1980 1020 1020 1020

Inkörningshastighet (km/h) 99 90 87 88 92

Inkörningsvinke1(grader) 7 16 8 9 16

Rörelseenergi i y-led (kJ) 11 47 6 7 25

FILMDATA

Största höjd över marken

för vänster framhjul (m)

Största rollvinkel (graden 20 20 31 21 2)

Utgångshastighet (km/h)

Utgångsvinkel (grader)

ACCELEROMETRAR

1)
Gx max (g) 2,2 1,6 1,4 1,9 3,4

1)
Gy max (9) 2,8 5,5 2,0 2,4 4,6

   

  

 

 

l) Medelvärde över 50 ms

2) Fordonet välte
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Tabell 6.4 Prov med New Jersey-räcken där basen höjts

    

  

 

 

 

75 mm

I.._l7_8_,'43|..

840
813

255 I

550

150

TRRL 1977 (22)

DATA

3 4 5 6

FORDON (se tabell 6.7) E E F E

Massa (kg) 760 760 1505 760

Inkörningshastighet (km/h) 114 85 80 97

Inkörningsvinkel (grader) 20 20 20 20

Rörelseenergi i y-led (kJ) 45 25 43 32

FILMDATA

Största höjd över marken

för vänster framhjul (m) >0,8 >0,8 >0,8 >0,8

Största rollvinkel (grader) 2) 45 20 2)

Utgångshastighet (km/h) 102 72 66 72

Utgångsvinkel (grader) 5 5 4 4

ACCELEROMETRAR

1)
GX max (g) 9,1 2,3 2,7 5,5

Gy max (g) 12,6 7,8 4,9 7,8

      

l) Medelvärde över 50 ms

2) Bilen välte mot räcket efter utgång
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Tabell 6.5 Prov med New Jersey-räcket där basen

sänkts 75 mm (Räckets totala höjd 1 425 mm)

 

 

 

TRRL

l977(22)

DATA

13 14

FORDON hästabell 6.7) B E

Massa (kg) 760 760

Inkörningshastig-

het (km/h) 95 110

Inkörningsvinkel

(grader) 20 20

Rörelseenergi i

y-led (kJ) 31 42

 

FILMDATA

Största höjd över

marken för Vänster 0,5 0,7

framhjul (m)

Största rollvinkel

 

 

 

 

(grader) 'LO 452)

Utgångshastighet
(km/h) 78 91

Utgångsvinkel
(grader) 8 6

ACCELEROMETRAR

1)
GX nwu< (g) 5,1 1,2

Gy max (g) 7,6 10

   

 

 

l) Medelvärde över 50 ms

2) Rollvinkel mot räcket efter

det att bilen lämnat räcket
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Tabell 6.6 Prov med"Konfiguration F"

| 124 58L__

  

813

 

 

  

FHWA 1976 (19)

 

 

DATA

11 12 10 13

FORDON (se tabell 6.7) C C D D

Massa (kg) 1980 1980 1020 1020

Inkörningshastighet (km/h) 93 99 95 91

Inkörningsvinkel (grader) 8 15 7 15

Rörelseenergi i y-led (kJ) 13 50 5 22

FILMDATA

Största höjd över marken

för Vänster framhjul (m)

Största rollvinkel (grader) 11 21 10 13

Utgångshastighet (km/h)

Utgångsvinkel (grader) 

ACCELEROMETRAR

1)
GX max (g) 3,0 - 3,3 -

1)
Gy max (g) 3,9 6,7 - 7,3

  

     
1) Medelvärde över 50 ms
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Z
F
W
Q
H
E
O
'
T
J
F
J
U
O
U
J
I
D

38

Fordon

Ford 2115 Taunus 17M

Volvo 343

Ford Galaxie

Chevrolet Vega

Leyland Mini

Leyland 1800

Plymouth

Chevrolet

Chevrolet

Pontiac

Oldsmobile

Dodge Sedan

Dodge Polara Sedan
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1977

1972

1971

1963

1964

1963

1966

1965

1965

1969

|.
_.

I
N
N
N
N
l
-
J
l
-
'
l
-
'
H

000

900

980

020

760

500

800

900

800

040

060

040

200
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DISKUSSION

De krafter som uppkommer när ett fordon kolliderar med

ett vägräcke härrör från relativt stora mängder kine-

tisk energi hos fordonet. Hur mycket energi som måste

absorberas bestäms av fordonets vikt, hastighet och

inkörningsvinkel och kan beräknas om fordonets hastig-

het delas upp i hastighetskomponenter vinkelrätt mot

och parallellt med räcket.

Energikomponenten parallellt med räcket absorberas del-

vis avde friktionskrafter som uppkommer genom kontak-

ten mellan fordon och räcke. Vid små vinklar kan den

begränsas till kontakt mellan räcket och fordonets

hjul, varvid de enda friktionskrafter som uppkommer

beror på hjulets eller hjulens glidning efter räckets

sida. Dessa krafter förmår dock normalt ej att absor-

bera en större del av energin än vad som motsvarar en

hastighetsminskning på 10 - 20 km/h (jämför skillna-

derna i utgångs- och ingångshastighet i tabellerna

6.1 - 6.6).

Den vinkelräta energikomponenten måste absorberas full-

ständigt för att fordonet skall kunna återföras till

vägbanan. Eftersom styva betongräcken inte kan uppta

någon nämnvärd del av energin, måste all kinetisk

energi absorberas av fordonet. Tanken bakom de i ta-

bellerna 6.1 - 6.6 redovisade betongräckesprofilerna

är att en stor del av energin skall förbrukas genom

att fordonet lyfts upp efter räckenas lägre, sluttande

yta i samverkan med fordonets fjädring och hjul. När

fordonets vikt, hastighet och inkörningsvinkel blir

tillräckligt stora, så att den vinkelräta energin ej

längre kan upptas av hjul och fjädring och omvandlas

till en upplyftande energi, kommer återstående energi

att absorberas genom att fordonets hjul eller kaross

deformeras. Om räcket utformas så att den upplyftande

energin kan bli alltför stor finns även risker för att
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fordonet vrids runt och landar på taket.

Vältningsrisk

 

1 försök vid TRRL 1977 (22) och FHWA 1976 (19) jämförs

några olika räckesprofiler under jämförbara förhållan-

den,

Vid försöken i Storbritannien (TRRL) utgick man ifrån

ett räcke med New Jerseyprofil och använde som påkö-

rande fordon Leyland Minis på 760 kg. Vid låg hastig-
het och liten vinkel skulle fordonets framhjul köra

upp på räckets nedre sluttande yta och styra upp for-

donet efter räcket. Vid tillräckligt hög hastighet

eller stor vinkel kommer chassit att träffa den övre,

nästan lodräta, delen av räcket varvid fordonet snara-

re trycks in i räcket och deformeras än lyfts vidare

upp efter räckets sida.

Försöken visar att om räckets midjehöjd, där den nedre

sluttande ytan övergår till den övre branta ytan, va-

rieras, kommer högre midjehöjd att innebära att for-

donet klättrar högre upp efter räckets sida med större

rollvinklar och ökad risk för vältning som följd.

Minskad midjehöjd minskar således vältningsrisken, men

eftersom fordonet inte lyfts upp lika högt, måste en

ökad del av energin vinkelrätt mot räcket absorberas

genom deformation av fordonet.

Försöken i Storbritannien utmynnade i att ett New

Jersey-räcke, med midjehöjden sänkt 75 mm (tabell 6.5),

visade lämpliga egenskaper för att en Leyland Mini inte

skulle välta vid en kollision i 200 - 110 km/h och

rekommenderades därför för bruk på vägar med 3 körfält

(jämför avsnitt 4.2). Det vanliga New Jersey-räcket

(tabell 6.2) accepterades för bruk på vägar med maxi-

malt 2 körfält.
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Liknande resultat har nåtts vid FHWAs jämförande prov

i USA (19) mellan New Jersey-räcket, GM-räcket och ett

New Jersey-liknande räcke, kallat "konfiguration FV

där midjehöjden sänkts. Som påkörande fordon användes

Chevrolet Vega på 1 020 kg. Även här ger den sänkta

midjehöjden hos "konfiguration F (tabell 6.6) minska-

de rollvinklar och minskad risk för vältning. I båda

undersökningarna kommer man fram till samma midjehöjd -

255 mm-som mest lämplig.

Tric-Bloc (tabell 6.1) saknar denna tvära övergång

mellan ett flackare och ett brantare område. Detta

räcke har i stället en konkav Övre del där sidans

lutning kontinuerligt förändras. Vidare är räcket ganska

djupt för att förhindra att chassit skall ta i räckets

övre del. Sammantaget innebär detta att hela räckets

höjd kommer att användas för upplyftning och återföring

av fordonet, dvs motsvarande den lägre lutningen på

övriga räckesprofiler. Risk finns därför att fordonet

kommer att klättra mycket högt vid kraftiga kollisioner,

med stora rollvinklar och ökad risk för vältning som

följd.

De prov som utförts vid VTI (kapitel 5) bekräftar ovan-

stående diskussion. Trots förhållandevis måttliga in-

körningshastigheter klättrade fordonet i samtliga fall

mycket högt efter räckets sida och vid 250 inkörnings-

vinkel även högre än räckets höjd.

Sammanfattningsvis visas sambandet mellan maximal roll-

vinkel och räckets midjehöjd för några jämförbara för-

sök i nedanstående tabell.
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Räcke Midjehöjd Största rollvinkel

Konfig F 255 mm 130 FHWA

New Jersey 330 mm 200 FHWA

GM 380 mm Bilen välte FHWA

Tric-Bloc 900 mmX 35O VTI

 

X Hela räckets höjd

Fordonens massor ca 1 000 kg

Fordonens hastigheter var ca 90 km/h. För Trio-Bloc dock

endast 75 km/h, vilket motsvarar 2/3 av rörelseenergin

vid Övriga prov.

Inkörningsvinkeln var i samtliga fall ca 150.
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Retardation (g-krafter)
 

Ett Väl fungerande räcke skall verka på ett sådant sätt

att den uppkomna g-kraften, eller retardationen, ej

överstiger för passagerarna tolerabla värden.

A A

 

 

 

Figur 7.1 (Ur (2)) Träffögonblicket mellan räcke och

fordon. Linje AA representerar räckets ut-
sträckning och TP är fordonets tyngdpunkt.
Fordonet kolliderar med räcket med hastig-
heten V och inkörningsvinkeln 6.

I figur 7.l skisseras situationen i träffögonblicket,

när ett fordon kör in i betongräcket. När fordonet

glider efter räcket kommerdess tyngdpunkt att flyttas

i sidled avståndet (y - b). Den kinetiska energin i

sidled skall därvid omvandlas till upplagrad, poten-

tiell, energi.

2
mov
___y : m a_d (7.1)

2

där v = v sine = fordonets hastighet vinkel-
Y rätt mot räcket

a = fordonets medelretardation i rät vinkel

mot räcket

6 = y - b = fordonets tyngdpunkts-
förskjutning

m = fordonets massa
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eftersom

y : C sine + b cose

kan så medelretardationen i rät vinkel mot räcket be-

räknas

V 2 (v sine)2 (7.2)_l

2d 2(csin6)+ b(cose - d)

 

Som synes påverkas retardationen (g-kraften) ej direkt

av fordonets massa utan endast av dess geometriska stor-

heter samt av hastigheten och inkörningsvinkeln.

Några direkta påvisbara skillnader i retardationsdata

mellan olika räckesprofiler har ej kunnat upptäckas.

Dessa data från olika provtillfällen är dock svåra att

jämföra beroende på

- olika storlek på fordonen

- olika placering av accelerometrar

- olika mätvärdesbehandling (filtrering, medelvärdes-

bildning etc)
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Personskador

De uppmätta retardationerna är en indikator på sanno-

likhet för personskador och dess svårighetsgrad. I (4)

används ett skaderiskindex för att uppskatta person-

skadornas omfattning.

(GXZ GZ 2

SI :V E-) + Gy -+(g§:2 (7.3)

XIII

 

Som tolerabla värden på retardationen (g-kraften) på

1)icke fastspända personer angavs

xm = 79

Gym = 5g

sz = 6g

Sambandet mellan skaderiskindex och sannolikheten för

personskador befanns vara

P(%) = 30 SI (7.4)

Figur 7.2 visar P som funktion av inkörningsvinkel och

hastighet för ett New Jersey-räcke. I detta fall har

SI beräknats endast med hänsyn till de laterala g-

krafterna Gy, som kan beräknas ur ekv (7.2). De i ekva-

tionen nödvändiga geometriska måtten har bestämts ur

genomsnittliga samband mellan geometri och fordonsvikt.

Allvarliga personskador antas vara sannolika när SI

överskrider 1,5 (P = 30-l,5 = 45%)

Eftersom inga påtagliga skillnader i retardationsdata

mellan olika betongräcken har konstaterats, kan figur

7.2 antas gälla för samtliga fasta betongräcken, oav-

sett form. önskas minskad risk för personskador måste

därför i stället ett eftergivligt räcke övervägas.

 

1)
Någon liknande undersökning av skaderisken för fast-
spända personer har ej återfunnits i litteraturen.
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Fordon i storleksklassen

1 000 - 1 500 kg

150 :

M ?i
lå *åâiøm 14 P

 

km/h

   

50

 

fy
?

Ä
V H
7

2

i f
å?
M
M
?

Wâ
å

2
i

   

  

 

  

 

10 20 30
grader

Inkörningsvinkel

Figur 7.2 (Ur (4)) Uppskattad risk för allvarliga
personskador vid påkörning av styva väg-

räcken

P betecknar den procentuella andelen på-
körande fordon i vilka allvarliga person-

skador bedöms inträffa om personerna ej är
fastspända

Förutom den linjära retardationen, som behandlats ovan,

måste karossens rollvinkelrörelse vara betydelsefull

för kinematiken - och därmed islagsrisken - speciellt

för huvudet hos de åkande. Några kvantitativa värde-

ringar av rollvinkelrörelse finns ej i litteraturen,

men det är sannolikt att Tric-Bloc ur denna aspekt ger

en större skaderisk än andra jämförbara betongräcken

på grund av att detta räcke ger upphov till en större

rollrörelse.
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Ännu en faktor som kan ge upphov till personskador är

deformation av passagerarutrymmet. Den allvarligaste

deformation som kan uppstå i detta sammanhang är in-

tryckning av taket vid voltning. Övriga deformationer

vid påkörning av betongräcken inskränker sig normalt

till framvagnen, men även viss intryckning av sidan

kan förekomma hos räcken med litet djup, typ New

Jersey. En ytterligare riskfaktor är att karossen kan

bli så skev att dörrarna inte går att öppna, vilket

försvårar utrymning av bilen.

Fordonsskador

 

Gemensamt för samtliga här redovisade prov, där for-

donet kört in i räcket i 15 - 250 och i hastigheter

överstigande 70 km/h, är de kraftiga skador som upp-

kommit på det hjul som först träffar räcket. Om räckets

lägsta kant är hög ochbrant kommer det kolliderade

hjulet att belastas kraftigt vid den första fasen av

kollisionen med stor risk för att hjulet trycks in.

För fordon med stort överhäng fram, i kollision med

räcken typ New Jersey med litet djup, trycks i första

hand den överhängande karossen in i räckets övre del.

Först i ett senare skede träffar hjulet räckets fot.

I dessa fall får ofta karossen och då speciellt fordo-

nets framflygel kraftiga skador. Vid FHWAs försök (19)

gav GM-räcket de minsta skadorna på karossen eftersom

räcket tillåter den största upplyftningen av fordonet

och därmed ger de största vältningsriskerna. Konfigura-

tion F gav vid samma försöksserie större karosskador

men lägre vältningsrisk.
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Utgångsvinkel

 

Något signifikant samband mellan räckets profil och

fordonets utgångsvinkel från räcket efter kollisionen

har ej kunnat härledas ur ovanstående material. Av 21

prov där Uppgiften lämnats är utgångsvinkeln i 18 prov

under 100. De tre övriga proven (två med New Jersey-

räcket och ett med Tric-Bloc) uppvisar vinkelvärden

mellan 12 och 180 men i samtliga fall finns jämförbara

prov där utgångsvinklarna understiger 100.

Ej heller är sambandet mellan inkörningsvinkel och

utgångsvinkel entydigt. Som exempel kan nämnas dels

ett prov i 270 - 109 km/h med ett 2 200 kg tungt for-

don som resulterade i en utgångsvinkel på 70 medan ett

prov i 150 - 98 km/h med ett 1 900 kg tungt fordon gav

utgångsvinkeln 120. Man kan således förvänta sig ut-

gångsvinklar mellan 0 och 150 vid påkörning av betong-

räcken med ovanstående profiler.

De fordonsskador som kan uppkomma vid kollisionen är

av sådan karaktär att fordonet sannolikt snarare åter

styrs mot räcket än girar ut ytterligare i vägbanan.

Avsikten med kraven att utgångsvinkeln skall vara

liten är att ett påkörande fordon inte skall komma in

i parallella körfält. Vid t ex en utgångsvinkel på 150

och en körfältsbredd av 3 m dröjer det mindre än en

sekund innan fordonet bytt körfält redan vid enut-

gångshastighet av 50 km/h. Risken för sekundära kolli-

sioner måste därför bedömas vara relativt stor för alla

typer av fasta räcken på vägar med flera körfält.

Några skillnader i fordonens utgångshastighet, beroende

på räckenas profil, har inte kunnat påvisas i det redo-

visade materialet.
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Kollisioner vid låga hastigheter/små vinklar

Den bärande tanken bakom de undersökta räckesprofilerna

är att dessa på ett säkert sätt skall styra upp fordo-

'net längs efter räcket med så små skador som möjligt

på fordonen. Eftersom de flesta proven i första hand har

syftat till att undersöka vältningsrisken under extrema

förhållanden kan dessa prov ej användas för att jämföra

profilerna vid mer vanliga förhållanden, dvs vinklar

understigande 100.

I en sammanställning av Zobel m fl (8) gjord 1972 finns

bland annat redovisat ett antal prov gjorda av Califor-

nia Division of Highways 1953. Där undersöktes hur

kantstenens lutning påverkade förmågan att återföra

påkörande fordon. Resultaten återfinns i figur 7.4 och

de olika kantstensprofilerna i figur 7.3.

Den optimala lutningen befanns vara 2:9 (typ III). Vid

brantare kant verkar möjligheterna för hjulet att

klättra över kanten att öka på grund av att däcks-

mönstret kan bita sig fast i kantprofilen, medan flac-

kare kant minskar den återförande förmågan genom att

kanten fungerar som uppkörningsramp för däcket. De

bästa resultaten nåddes dock med kantprofilerna VI och

VIM där den avrundade övre kanten hindrar hjulet från

att klättra upp efter kanten.

Tric-Blocs konstruktion med en återförande kant med

lutningen 3:9 kombinerat med ett Stort djup som för-

hindrar att karossen skadas bedöms ge bättre egenskaper

vid låg fart och små inkörningsvinklar än räcken av

New Jersey-typ där den återförande kanten är flack och

där räckets ringa djup ökar sannolikheten för skador på

fordonets framflygel. Samtliga räckesprofiler ger dock

en godtagbar återförande funktion vid vinklar under 100

och i hastigheter under 70 km/h. I detta område före-

kommer även de flesta avkörningsolyckorna (se kapitel 3).
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Olyckskostnader

För att kunna göra en övergripande jämförelse av olycks-

kostnaderna vid användning av olika typer av betong-

räcken fordras kunskaper om person- och fordonsskade-

kostnaderna vägda mot frekvensen av olika påkörnings-

situationer. Någon undersökning som explicit klarlägger

detta för de betongräcken som används utomlands torde

ej finnas. Inte heller för Tric-Bloc kan man av natur-

liga skäl göra en sådan beräkning som fordrar erfaren-

heter från långvarig praktisk användning. Det kan ändå

vara av intresse att göra en principiell jämförelse

mellan de olika typerna av betongräcken.

  

       

 

 

 

 

  

Räckestyp Konf F New Jer- GM Tric-bloc

Sänkt New sey

Jersey

Midjehöjd 255 mm 330 mm 380 mm 900 mm

Retarda-

tioner Likvärdiga vid icke voltning se 7.2

(= person- ' 7.3
skaderisker)

Sekundära
Likvärdiga utgångsvinklar ochk . .

olliSioner hastigheter se 7,5

    

Fordonsskador
se 7.4

Ökande se 7.1 ::>

Ökande

 

  

Vältningsrisk
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De avgörande faktorerna är alltså fordonsskadorna och

vältningsrisken. Utvecklingen i USA och England visar

att man där gjort bedömningen att man hellre tar ökande

fordonsskador än en ökande vältningsrisk. Vi saknar för

närvarande underlagför att kunna avgöra om denna be-

dömning är riktig ur totalkostnadssynpunkt.

Slutsatser

En totalbedömning av de olika räckestyperna, där även

kostnadsaspekterna på person- och fordonsskador ingår,

har inte kunnat göras på det tillgängliga materialet.

Med avsaknad av de erfarenheter som endast en långvarig

praktisk användning av räckesprofilen kan ge kan dock

följande slutsatser dras.

- Risken för personskador är beroende av:

l. Retardationen som är oberoende av räckets form

2. RollVinkelhastigheten och vältningsrisken som är

beroende av räckets midjehöjd

3. Deformation av passagerarutrymmet

- Utgångsvinkeln, när fordonet lämnar räcket, bedöms

ligga mellan 0 och 150 oberoende av räckets form

eller fordonets inkörningsvinkel. De fordonsskador

som kan uppkomma vid kollisionen är av sådan karak-

tär att fordonet snarare åter girar mot räcket än

ytterligare ut i vägbanan.

- Samtliga undersökta räckesprofiler bedöms ge en god-

tagbar återförande funktion för fordon som kör in i

räcket i vinklar understigande 100 och i hastigheter

under 70 km/h med små skaderisker på medföljande per-

soner. För högre hastigheter eller större vinklar

kommer det kolliderande framhjulet att tryckas in

samtidigt som risken för personskador ökar.
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- Tric-Bloc bedöms ge de bästa egenskaperna vid låga

hastigheter och liten inkörningsvinkel, beroende på

räckets återförande kant, samt att dess form för-

hindrar att karossen skadas. I detta område före-

kommer de flesta inkörningsolyckorna. Profilens Övre

konkava del tillåter dock fordon med hög hastighet

och stor inkörningsvinkel att glida upp efter räckets

sida och även över räcket varvid stora rollvinklar

uppnås, varför risken för vältning måste bedömas som

stor. De stora rollrörelserna kan även utgöra en

risk för personskador eftersom risken att passagerar-

na slår i huvudet ökar.

- GM-räckets höga midjehöjd ger påkörande fordon möj-

lighet att klättra relativt högt upp efter räckets

sida, vilket ger upphov till stora rollvinklar och

stor risk för vältning. Vid jämförande provi USA

mellan GM, New Jersey och "konfiguration F" gav GM-

räcket de största riskerna för vältning, vilket re-

sulterade i en rekommendation att vidare användning

av GM-räcket skulle omprövas.

- Den, i förhållande till GM-räcket, sänkta midjehöj-

den hos New Jersey-räcket ger förbättrade egenskaper

och endast måttlig risk för vältning. Eftersom räcket

har mindre djup och lägre återförande kant än exem-

pelvis Tric-Bloc, kommer deformationen av karossen

att bli större. Detta bedöms dock ej påverka risken

för personskador, eftersom i huvudsak bilens främre

flygel deformeras. New Jersey-räcket används sedan

mer än 10 år i ett stort antal av USAs stater, samt

börjar även förekomma bl a i Kanada, Belgien och

Frankrike.

- New Jersey-räcket med höjd bas innebär att räckets

midjehöjd ökas och därmed ökar även vältningsrisken.

VTI RAPPORT 158



54

- New Jersey-räcket med sänkt bas innebär minskad vält-

ningsrisk eftersom fordonet snarare trycks in i

räcket än lyfts upp av räcket. Detta räcke har ut-

provats och godkänts för bruk i Storbritannien.

Sannolikt kommer det att ge Ökade skador på fordonet,

eftersom dess upplyftande förmåga minskas och dess-

utom saknar återförande kant.

- "Konfiguration F" har samma midjehöjd som det sänkta

New Jersey-räcket, och har även i övrigt liknande

egenskaper. Vid prov i USA mellan GM, New Jersey och

detta räcke uppvisade "konfiguration F" den lägsta

vältningsrisken, men samtidigt gav den upphov till

de största karosskadorna. Risken för karosskador vid

låga hastigheter måste också bedömas som stor p 9 a

att räcket har låg återförande kant och har ett re-

lativt litet djup.
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