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FÖRORD

Föreliggande undersökning har genomförts på uppdrag av STATENS

VAGVERK (VV). Försöksutrustningen har finansierats med medel från

STYRELSEN FÖR TEKNISK UTVECKLING (STU).

I resultatdelen utnyttjas även resultat från försök som utförts på uppdrag

av och/eller i samarbete med

ALCON SYSTEMS Norge

ASEA-SKANDIA

AB SALA BYGGNADSSMIDE

SCANOVATOR HB

TELEVERKET

VEJDIREKTORATET Danmark

AB WIBE

AB VAGBELYSNING

ÖRSTA STÅLINDUSTRI AS Norge

Vi vill tacka ovannämnda för de synpunkter som framförts och för det

försöksmaterial och de ekonomiska resurser som ställts till Vårt förfogan-

de.

Följande personal vid trafikant- och fordonsavdelningens biomekaniska

laboratorium har medverkat vid försöken

Projektledare Thomas Turbell

Mätsystem Helge Löfroth

Mekaniska system Sune Klaesson

Fotosystem Christer Lönn

I denna rapport redovisas inte de enskilda fabrikaten separat utan endast

olika huvudtyper av lösningar eftersom avsikten varit att undersöka om

provningsmetoden är relevant och hur lämpliga krav kan formuleras

utifrån nuvarande tillverkningsmöjligheter. De olika stolptyper som pro-

vats har också i många fall varit specialtillverkade prototyper varför

resultaten inte kan användas till någon form av generella godkännanden.

Övriga krav såsom hållfasthet mot vindlaster och korrosionsbeständighet

har heller ej beaktats vid dessa försök.
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REFERAT

EFTERGIVLIGA BELYSNINGSSTOLPAR

Utveckling av en provningsmetod och förslag till krav

av

Thomas Turbell

Statens väg- och trafikinstitut

581 01 LINKÖPING

Belysningsstolpar, vägskyltar och telefonstolpar utgör farliga hinder i

vägmiljön. Med syfte att kunna fastställa krav på eftergivliga belysnings-

stolpar har en speciell provningsmetod utvecklats. Den viktigaste delen i

anläggningen är en krocksläde med deformerbar front som simulerar en

påkörande bil. I 59 försök med olika konstruktioner av stolpar har

kollisionsegenskaperna registrerats. Pâ grundval av detta ställs förslag till

krav som skall vara uppfyllda för att en stolpe skall betecknas som

eftergivlig.

VTI RAPPORT 204



II

ABSTRACT

BREAKAWAY AND YIELDING LUMINAIRE SUPPORTS

Development of a test method and proposals for compliancy requirements

by

Thomas Turbell

National Swedish Road and Traffic Research Institute

5-581 01 LINKÖPING SWEDEN

In order to specify national requirements on crashworthiness of roadside

hazards a new test method has been used. A moving barrier with a

deformable front has been deve10ped and 59 test have been made with

different types of breakaway and yielding luminaire supports, roadsigns

and wooden utility poles. The method has worked satisfactorily and the

use of a deformable moving barrier is proposed for crash testing of most

types of roadside safety appurtenances.
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III

SAMMANFATTNING

EFTERGIVLIGA BEL YSNINGSSTOLPAR

Utveckling av en provningsmetod och förslag till krav

av

Thomas Turbell

Statens väg- och trafikinstitut

581 01 LINKÖPING

I Vägverkets (VVS) riktlinjer för stationär trafikbelysning skiljer man på

eftergivliga och oeftergivliga stolpar såtillvida att de eftergivliga får

placeras närmare körbanan. Provningsmetoder och krav på stolpar för att

de skall kunna hänföras till respektiva kategori har dock saknats. Avsikten

med föreliggande projekt, som genomförts på uppdrag av VV, har varit att

ta fram nämnda provningsmetod och att föreslå lämpliga krav.

En genomgång av de provningsmetoder som används internationellt visar

att man arbetar efter tVå linjer nämligen

- i USA gör man kollisionsförsök med bilar (1020 kg) 1 32 och, i vissa

fall, i 96 km/h. Kravet är att hastighetsminskningen ej får överstiga

17 km/h. Även provning med en pendel som får slå av stolpen används

i USA.

- i Europa, där denna typ av kollisionsprovning knappast har kommit

igång, riktar man in sig på kollisionsförsök med bilar i 1000-kg

klassen och kollisionshastigheten 100 km/h. Kraven är här formule-

rade så att vissa accelerationsnivåer hos fordonet ej får överskridas.

Gemensamt för nämnda provningsmetoder är att man använder bilar.

Detta är relativt kostsamt och ger inte heller den reproducerbarhet som

är önskvärd för en objektiv provningsmetod. Med medel från Styrelsen för

Teknisk Utveckling (STU) har därför en speciell krockvagn konstruerats

och tillverkats vid VTI. Vagnen har en deformerbar front och simulerar
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även i övrigt en bil i IUUO-kg klassen. Även övrig specialutrustning som

t ex universalfundament för stolpar har tillverkats med hjälp av medel

från STU.

Med den nämnda utrustningen har ett sextiotal försök genomförts med

olika typer av belysningsstolpar, vägskyltar och telestolpar.

Resultaten visar att skyddseffekten av de undersökta eftergivliga stolpar-

na kan jämföras med att man minskar kollisionshastigheten till mindre än

hälften.

TVå huvudprinciper för de eftergivliga stolparna kan särskiljas

- de avskjuvbara (t ex Slip-base) stolparna som slås av och minskar

fordonets hastighet relativt lite.

- de deformerbara stolparna som helt bromsar upp fordonet.

Effekten på de åkande kan indelas i primär och sekundär skaderisk. Med

den primära skaderisken avses vad som händer vid kollisionen med stolpen.

De avskjuvbara stolparna som har en lägre primär skaderisk tillåter dock

fordonet att fortsätta med relativt hög hastighet varför en sekundär

olycka kan bli följden. Något definitivt ställningstagande till vilken

stolptyp som är lämpligast har inte kunnat göras. Vissa riktlinjer för hur

man bör välja stolptyp utgående från vägmiljön i stort anges dock.

De beräkningsmetoder och krav som föreslås för stolpens skyddseffekt

ansluter sig till USA-kraven. En bedömning av den totala risken, inklusive

den sekundära kollisionsrisk som finns för de avskjuvbara stolparna, har

medfört att de föreslagna kraven är något liberalare än de amerikanska

- vilka endast förutsätter avskjuvbara stolpar.

Avslutningsvis konstateras att den använda provningsmetoden fungerat

bra och kan användas för någon form av typprovning av stolpar. De

föreslagna kraven differentierar olika konstruktioner och kommer troligen

att leda till en produktutveckling i önskad riktning.
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Försöken med andra krockobjekt i vägmiljön, vägskyltar och trästolpar,

visar att betydande säkerhetsvinster kan göras om dessa utformas Opti-

malt. Det föreslås därför att kraven på krocksäkerhet skall utvidgas till

att omfatta även annat än belysningsstolpar och att den föreslagna

provningsmetoden kan användas.
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SUMMARY

BRAKAWAY AND YIELDING LUMINAIRE SUPPORTS

Development of a test method and proposals for compliancy requirements

by

Thomas Turbell

National Swedish Road and Traffic Research Institute

5-58101 LINKÖPING SWEDEN

In the directives on road lighting issued by the National Swedish Road

Administration a distinction is made between rigid and non-rigid luminaire

supports. The accepted minimum distance from the roadway to the

obstacle is different depending on the category of obstacle. The main

object of this project has been to deve10p a test method and compliance

requirements in order to classify different types of roadside objects,

especially luminaire supports.

A literature survey of the existing methods revealed that there are two

major trends in this field.

- In USA collision tests are made with 1 020 kg cars in 32 km/h and, in

some cases, in 96 km/h. The requirements are based on the maximum

change of momentum in the car. This requirement is equal to a limit

of the speed decrease of maximum 17 km/h and preferably 12 km/h.

Also pendulum tests are used.

- In Europe, where this type of testing has been very limited, the trend

is towards car collisions with a 1 000 kg car with a 100 km/h impact

speed. Most requirements used in Europe are based on limits of the

acceleration levels measured in the car.

A common problem for these two approaches is the use of cars as

impactors. Apart from the economical side there is always the problem of

reproducibility when different old cars are used. In order to get a better

specified impactor, a moving barrier with a deformable front was
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VII

developed within this project. The moving barrier has a mass of 1 000 kg,

the general shape of the roofline of a car and a front that will deform at a

10 g-level.

A total number of 59 test have been made with different types of

breakaway and yielding luminaire supports, roadsigns and wooden utility

poles.

Two main categories of supports can be observed

- the breakaway type which slows down the car some 10-20 km/h and

allows the car to continue.

- the yielding type which stops the carcompletely.

The protection effect on the car occupants can be divided into a primary

and a secondary risk. The primary risk is the risk at the collision with the

support. The breakaway type which has a lower primary risk than the

yielding type however allows the car to continue, more or less out of

control, at a rather high speed and the risk of a secondary collision with

any other obstacle must not be forgotten. A final conclusion regarding

which type is preferable cannot be made unless the actual installation site

is studied and the risk for a secondary collision is estimated depending on

the roadside environment.

The proposed requirements are very much in line with the ones from USA.

The main criteria, used for all types of supports, is the impact speed for

an unrestrained object travelling 60 cm (24 in) before it impacts the

interior of the car. The limit is proposed to be 25 km/h in a collision at 50

km/h. This is higher than the USA-requirements but on the other hand it

will allow also yielding constructions that will stop the vehicle completely

and thus, eliminating the risk for a secondary collision and also the risk

for a breakaway pole to fall uncontrolled and be a hazard for other road-

users.

The test with roadsigns and wooden utility poles show that there is a great

potential for making also these objects better from a crash protection

point of view.
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The test method with the deformable moving barrier worked very good

and it is pr0posed that the moving barrier concept is used for most tests

with roadside hazards in the future.
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BAKGRUND

Skadeföljden vid avkörningsolyckor och sambanden med vägens sidoutrym-

me har tidigare redovisats i en serie VTI-rapporter /1, 2, 3, 4/. I dessa

rapporter diskuteras olika åtgärder för att minska olyckskostnaderna vid

avkörningsolyckor. Några exempel på genomsnittliga olyckskostnader i

1976 års priser ges i det följande (ur /4/).

Typ av krockobjekt Olyckskostnad Antal observationer

(kkr) 1972-1976

Lykt-, elstolpe 140 1569

Telestolpe 113 1226

Vägmärke 73 947

Den årliga olyckskostnaden för lykt-, el- och telestolpar blir, utgående

från ovanstående, ca 70 milj. kronor. En viktig åtgärd för att minska dessa

kostnader är att göra stolparna mer påkörningsvänliga.

I de förslag till riktlinjer för stationär trafikbelysning som utgavs 1975 /5/

definieras eftergivlig stolpe enligt följande: "Om en belysningsstolpe har

sådan utformning, att den medger påkörning av en personbil utan att

skador uppstår på förare och passagerare som använder väl injusterade

bilbälten, får den benämnas "eftergivlig stolpe".

 

Nämnda riktlinjer anger också olika avstånd mellan stolpe och vägbane-

kant beroende på om stolpen är eftergivlig eller ej. Redan när dessa

riktlinjer skrevs stod det klart att en bättre definition k0pplad till en

specificerad provningsmetod var nödvändig. Som senare kommer att

framgå av denna rapport kunde inte de krav och provningsmetoder som

använts utomlands direkt användas då deej var anpassade till de typer av

eftergivliga stolpar med mycket stor deformation som började komma

fram i Sverige.

I samband med VTIs flyttning till Linköping 1975 började planeringen för

en ny försöksanläggning för stolpkollisioner och i början av 1977 lämnades

en ansökan till STU om finansiering av anläggningen. Sommaren 1977

beviljades denna ansökan och uppbyggnaden av anläggningen startades

omedelbart. En första provserie med 11 försök genomfördes hösten 1977.
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Efter vissa modifieringar utfördes 1978 ytterligare 11 försök med belys-

ningstolpar, 5 försök med trä- (telefon-) stolpar och 15 försök med

vägskyltar, de sistnämnda på uppdrag av det danska Vejdirektoratet.

Under 1979 genomfördes 17 försök med belysningsstolpar, till största

delen på uppdrag av AB WIBE. Genom de uppdrag som utförts utöver

projektet åt Vägverket har antalet försök som ligger till grund för

slutsatserna i denna rapport kunnat bli relativt stort (59 st).
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2.1

METOD

Befintliga krav och provningsmetoder

 

Den helt dominerande utvecklingen av krav och provningsmetoder för

eftergivliga hinder har skett i USA under 1970-talet. I det följande ges

först en sammanfattning av utvecklingen i USA och avslutningsvis be-

skrivs nuläget i Europa.

Olika typer av avskjuvbara stolpar började installeras i USA i slutet av

1940-talet. I staten New Jersey har man t ex dokumenterat alla påkör-

ningar på sitt 350 mil långa "highway"-system. Mellan 1957 och 1977 har

Över 5000 stolpar körts av med endast en känd dödsolycka /6/.

I en omfattande rapport från Texas Transportation Institute (TTI) 1969

/7/redovisas egenskaperna hos olika typer av avskjuvbara stolpar. Försö-

ken utfördes dels som fullskaleförsök med tunga bilar (ca 1800 kg) i ca 65

km/h, dels som pendelprov där en 450 kg stel pendel fick slå av de olika

fundamenttyperna varvid energiupptagningsförmâgan bestämdes. Aven

matematiska modeller och cost-benefit analyser redovisas i denna

rapport. Några definitiva kravnivâer anges inte men en rangordning av de

provade konstruktionerna redovisas. I en annan rapport från TTI /8/börjar

dock en gräns för den maximala impulsändringen (1100 lb-s) ta form.

Ytterligare undersökningar av TTI /9/ visar att impulsändringen inte blir

lika för att slå av en stolpe med en bil jämfört med att slå av den med en

stel pendel.

I mitten av 70-talet publicerades dels specifikationer av American Asso-

ciation of State Highway and Transportation Officials (AASHTO) /10/dels

detaljerade specifikationer om hur provningarna skall utföras /11/. Den

sistnämnda uppdaterades 1978 /12/ och de amerikanska kraven för efter-

givliga stolpar är för närvarande: Pâkörning med bil i 32 km/h (20 mph)

och 96 km/h (60 mph). Träffen skall vara central och bilarnas massa skall

vara 1.020 kg. Kravet är att den maximala impulsändringen får vara 4892

Ns (1100 lb-s) men helst mindre än 3336 Ns (750 lb-s). Ytterligare

bakgrund till dessa krav och metoder finns i /13-19/.
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Den senaste trenden i USA är att man undersöker möjligheterna att

använda pendlar med en deformerbar front /6, 20, 21/ och även utveckling

av slädar med deformerbar front har nämnts i flera publikationer /22/.

Orsaken till detta är att prov med bilar ger stora spridningar pga

bilarnas varierande deformationsegenskaper i fronten.

Det kan vara på sin plats att redan här konstatera vad de amerikanska

kraven betyder i praktiken. Då impulsen = massan x hastigheten innebär

4892 = 4.79 m/s =en impulsändring av 4892 Ns en hastighetsminskning av 1020

17,2 km/h för ett 1020 kgzs fordon.

 

Den lägre gränsen 3336 Ns medför på samma sätt en hastighetsminskning

av 11,8 km/h.

Man kan alltså konstatera att de amerikanska kraven inte tillåter en

större hastighetsminskning än 17,2 (11,8) km/h. Efter en kollision med en

stolpe som uppfyller dessa krav kommer alltså bilen att fortsätta med hög

hastighet. Kraven är ju också utveckladepå grundval av försök med olika

typer av avskjuvbara konstruktioner. Det finns dock en passus som täcker

' in även deformerbara stolpar. Det sägs att integrationstiden för att

beräkna hastighetsminskningen ur fordonsaccelerationen skall vara den

minsta av följande

a. Kontakttiden mellan fordonet och stolpen.

b. Tiden för en fri kr0pp att från stillastående flyttas 60 cm med samma

acceleration som fordonet.

Beträffande den intressanta frågan om hur de "svenska" konstruktionerna

med mycket mjuka stolpar som helt bromsar upp bilen på en lång sträcka

klarar dessa krav kan konstateras att med a. ovan går det inte alls

eftersom hastighetsminskningen i regel kommer att bli lika stor som

kollisionshastigheten. Alternativ b. är emellertid en intressant lösning som

vi inte kunnat finna någon närmare motivering för i den amerikanska

litteraturen. I avsnitt 2.7 nedan kommer vi dock att redovisa ett resone-

mang som i praktiken medför samma sak.
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Det har inte legat inom ramen för denna rapport att närmare beskriva alla

olika typer av avskjuvbara konstruktioner som förekommer i USA men

följande litteratur kan vara till nytta för den som vill studera detta

närmare /7-9, 17, 23-38/.

I Europa har relativt lite gjorts inom detta område. I en OECD-rapport

från 1975 /39/ ges en sammanfattning av i huvudsak amerikanskt mate-

rial. I Holland har genomförts 43 försök med i huvudsak aluminiumstolpar

och olika avskjuvbara konstruktioner /40/. Dessa försök utfördes med

bilar. I denna försöksserie finns också redovisat prov med rena sidokolli-

sioner. Kravet har här varit att Acceleration Severity Index (ASI) skall

vara mindre än 1.

 

GX 2 Gy 2 G2 2ASI: _-) + (-) + (--)
Gxt Gyt Gzt

där Gx, Gy och Gz är de horisontella, laterala och vertikala acceleratio-

nerna hos fordonet beräknade som medelvärden över 50 ms. Gxt, Gyt och

Gzt är toleransgränserna i resp riktning. De toleransgränser som anges är

(3xt C-.yt Gzt

Passagerare utan bälte 7g 59 69

Passagerare med bälte 129 99 109

I en överenskommelse mellan Tyskland och Frankrike 1977 /41/ anges att

nyss nämnda krav för bältade passagerare skall användas och att försöken

skall utföras med personbilar i 1000 kg-klassen med 2 dockor i framsätet

och kollisionshastigheten 100 km/h.

Vid de försök som genomförts tidigare i Sverige /42, 43/ har_ mindre

personbilar använts. Några definitiva krav har inte angetts-vilket är

huvudskälet till föreliggande rapport. Den metodik som senare kommer

att presenteras i denna rapport redovisades 1978 /44/ vid en internationell

konferens i Frankrike. Detta har bl a lett till att man i Frankrike troligen

kommer att bygga en likadan krockvagn som vid VTI och att den nyss

nämnda överenskommelsen med Tyskland kan komma att modifieras.
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2.2

Sammanfattningsvis kan nuvarande krav och provningsmetoder beskrivas

enligt följande:

Alla provar med bilar men ingen är helt nöjd med det p g a sprid-

ningar i resultaten och kostnader.

- Provning med stel pendel förekommer men ger ej samma resultat som

med bil och kan inte användas när det blir fråga om långa broms-

sträckor.

-. Utvecklingen går mot pendlar med deformerbar front och vagnar med

deformerbar front.

- I USA används i huvudsak krav på max hastighetsminskning.

- I Europa används i huvudsak krav på max acceleration.

Krockvagn (fig 1, 2)

Som framgått av ovanstående är det stora tekniska och vissa ekonomiska

problem att genomföra försöken med riktiga bilar. Den andra metoden

som använts utomlands är att med en pendel slå av stolpen. Då vi visste

att vissa stolptyper skulle ge bromssträckor på omkring 5 meter förkasta-

des även detta alternativ.
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Fig 1. Krockvagn med eftergivlig front.
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Egg. Krockvagn med eftergivlig front.

Den bästa lösningen föreföll då vara att bygga en speciell krockvagn.

Vagnens vikt bestämdes till 1000 kg vilket kan tyckas vara något lågt i

förhållande till den befintliga bilparken i Sverige men det är vår bedöm-

ning att utvecklingen mot bensinsnålare bilar och användningen av nya

material kommer att medföra att man hamnar runt 1000 kg. 1 de

amerikanska föreskrifterna använder man också en massa av 1020 kg.

Ytterligare ett skäl att lägga sig lågt med vikten är att man på det viset

provar det värsta fallet eftersom tyngre bilar klarar sig bättre vid

påkörning av stolpar.

Vagnens form bestämdes så att de yttre begränsningslinjerna front-och

takkonturer efterliknar geometrin på en typisk personbil.

Den främre delen av vagnen gjordes som en rörlig del som bromsas Upp av

en plattjärnsbroms. Denna typ av broms har sedan länge använts för att

bromsa krockslädar på VTIs inomhusbana varför en viss erfarenhet av

dimensioneringen redan fanns. Bromsen ger en i stort sett konstant kraft

för hela slaglängden. Det finns möjligheter att vidareutveckla detta så att

t ex deformationen går- lättare i början och att frontplattan byggs på med
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någon anordning som simulerar stötfångaren. I syfte att hålla metoden så

renodlad som möjligt valdes att inte införa dessa finesser då de inte

bedömdes ha någon avgörande inverkan på resultaten.

Tidigare försök vid VTI där personbilar fått kollidera i 50 km/h med en

stel stolpe monterad mot en krockbarriär visar att deformationssträckan

blir ca 1 m om stolpen ej träffar centralt utan ges möjlighet att tränga in

bredvid motorn (fig 3, 4). Detta ger en accelerationsnivå av 10 g vilket

därför valts för krockvagnens deformerbara front. Det kan förefalla som

om 10 9 inte är speciellt mycket bla med tanke på vad som nämnts ovan

om att en nivå på 12 g accepteras för bältade åkande. Man måste dock

komma ihåg att den stora deformationen i detta sammanhang medför att

kupéutrymmet kan påverkas högst avsevärt och att rattstången kan tränga

långtin.

 

Fig 3. Kollision i 50 km/h mot stel stolpe som ej träffat centralt.
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Fig 4. Deformation av bilen vid ej central kollision mot stel stolpe

vid 47 km/h.

Fundament

För att medge en snabb och flexibel möjlighet att montera olika stolpty-

per byggdes ett speciellt krockfundament. Fundamentet väger 40 ton och

är försett med en monteringsplât på vilken alla typer av standardiserade

flänsar enligt SMS 2776 /45/ kan monteras. Även insticksstolpar med

diametrar upp till 270 mm kan monteras på denna plåt som är försedd med

en anordning liknande en julgransfot. Platen är också fällbar för att

möjliggöra montering av stolpar i horisontellt läge då även elektriska

anslutningar enkelt kan göras. För montering av de stora vägskyltar som

provades ät Vejdirektoratet /46/ byggdes 3 speciella fundament, fig 5.
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Fig 5. Fundament i slutet av accelerationssträckan.
I förgrunden

syns de tre fundamenten för vägskyltar och i bakgrunden

universalfundamentet för belysningsstolpar.

Fotografering

Samtliga stolpar fotograferades i svartvitt och färgdia före och efter

försöken. Kollisionsförloppen höghastighetsfilmades med 2 kameror med

500 bilder/sekund. Synkronisering av höghastighetsfilmerna
gjordes med

00.

hjalp av en klocka som roterar 50 varv/sekund.

Hastighetsregistrering

 

Hastigheten på krockvagnen mättes omedelbart före kollisionen med hjälp

av två bandkontakter placerade 1 m från varandra. Kontroll av hastighets-

mätningarna kan utföras dels genom utvärdering av höghastighetsfilmerna

dels med hjälp av integration av de uppmätta accelerationerna.
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Accelerationsmätningar

Krockvagnens acceleration i tyngdpunkten registrerades med hjälp av 2 st

accelerometrar, en i färdriktningen och en vertikalt. Mätsignalerna över-

fördes via släpkabel och lagrades på FM-bandspelare varifrån de digitali-

serades och bearbetades i dator för utskrift enligt 2.7. För alla mätningar

användes tillämpliga delar av 150/015 6487 /47/ med frekvensklassen 60

Hz.

Redovisning av mätresultat

Mätresultaten från påkörningarna har sammanställts på ett sammanfat-

tande kurvblad. I följande figurer redovisas steg för steg hur detta är

uppbyggt.

             

 

L L 1 l I I I L 1 l 1 l 1
T Ti I I I I I _I T f I I T

_1-- _år_

m4. -F

8
m

4_ _p-

8
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(9
H G 9. 9

*W \M\M.. ,. -F
8 { 'L 5 , , that-JM_

 

B 1 28 240 380 480 800 720

Fig 6. Den horisontella accelerationen (g) 1 vagnens tyngdpunkt
under 840 ms är här uppritad efter kontakt med en defor-

merbar stolpe.
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Fig 7. På denna kurva redovisas vagnens hastighet (km/h) beräknad
ur accelerationen. Man kan konstatera att kollisionshastig-

heten var 53 km/h och att vagnen stannat helt vid 840 ms.
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Fig 8. Ur hastighetskurvan integreras framflyttningen (M) av vag-
nen. I exemplet gick vagnen fram 4,8 m vid 840 ms då den

också stannat.
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Fig 9. I denna figur redovisas acceleration (g) (kraft)- väg (M) för
vagnen. Tidsintervallet mellan ringarna på kurvan är 30 ms.
Ur detta diagram får man en god överblick över om stolpen
är "jämnhård" utefter den nerkörda längden.

 

U 2 .4 .6 .8 1.8 1.2 1.4 Z.øM
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M. Denna figur visar med vilken islagshastighet (km/h) ett löst
föremål (obältad åkande) träffar bilens inredning beroende

på hur stort avståndet mellan föremål och inredning var från

början. Den horisontella axeln anger avståndet (upp till

1.4 m) och den vertikala axeln islagshastigheten (samma

skala som i fig 7). Tidsintervallet mellan ringarna på kurvan

är 30 ms. Upptill i figuren finns även islagshastigheten

utskriven dels i absoluta tal dels som % av kollisionshastig-

heten. I exemplet med en kollisionshastighet av 53 km/h kan

man t ex avläsa att en person som sitter 0,2 m från vind-

rutan slår i med 11 km/h (20% av kollisionshastigheten) och
att en person som sitter 1,0 m från vindrutan slår i med 23
km/h.
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I följande figurer redovisas ytterligare några exempel på de mekaniska

förloppen utgående från idealiserade pulsformer såtillvida

tionen har satts konstant.

20 G 50 KMPH

att accelera-
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Fig 11. Denna figur redovisar en typisk barriärkollision i 50 km/h.

Accelerationen ligger konstant på 20 g. Hastigheten minskar

linjärt och bilen står stilla efter ca 70 ms. Bromssträckan är

0,5 m. En lös åkande som sitter mer än ca0,5 m bakom
vindrutan slår i med hela kollisionshastigheten 50 km/h.

(Vissa avrundningsfel kan förekomma i figurerna).
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Fig 12. I detta exempel har vi sänkt accelerationen till 10 9 vilket

är ungefär den nivâ som erhålles om en hård stolpe kan
tränga in bredvid motorn (se 2.2). Bromssträckan blir i detta

fall 1 m vilket medför stor risk för allvarliga deformationer

av kupén. Islagshastigheten för en lös åkande 0,6 m från
vindrutan blir 39 km/h.
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Islags- Kollisionshastighet km/hh .
astlghet 50 70 90
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00
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8
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ä
'3 20 50 55 55
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<1:

30 50 67 67
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_Fig 13. Islagshastighet (i km/h och i % av kollisionshastigbeten) som
funktion av kollisionshastigheten och bilens accelerations-

nivâ för en person 0,6 m från vindrutan. Av denna figur
framgår bl a att islagshastigheterna för de accelerations-

nivâer som är aktuella för de mjuka stolparna (_<_10 9) är

oberoende av kollisionshastigheten.

Valet av 0,6 m som avstånd till vindrutan grundar sig på uppmätningar

gjorda på några vanliga bilmärken. Mätningarna är inte gjorda med några

krav på statistisk exakthet som varande en medelbil men 0,6 m har valts

såsom ett praktisk användbart värde i fortsättningen. En jämförelse med

den amerikanska definitionen (se 2.1) visar också att det är just 60 om

man talar om. Den hastighetsminskning som man beskriver i USA-kraven

motsvaras i praktiken av islagshastigheten för en akande som sitter 60 om

från vindrutan. Det bör rimligen vara detta resonemang som ligger bakom

USA-kraven. För renodlade avskjuvbara konstruktioner är kontakttiden

med stolpen så kort att hastighetsändringen skett innan en åkande nar

vindrutan varför man tydligen valt att inte införa integrationstiden vid

dessa försök. För att få en mer generell metod som är användbar för de

mellanting mellan avskjuvbara och deformerbara stolpar som förekommer

torde det vara en bra lösning att generellt använda islagshastigheten för

en fri kr0pp 0,6 m från kupéns främre yta som mätt på stolpens

skyddseffekt. Detta mått är dessutom numeriskt lika med USA-defini-

tionen av impuls (hastighets-) ändring men betydligt lättare att förstå.
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De tre kollisionerna

I den följande redovisningen kommer begreppet (Vl-Vz-Vz) att användas.

Vl 2 3 betecknar här hastigheter i km/h. I den man inte kollisionshastig-
9 7

heten V varit exakt 50, 70 resp 90 km/h vid försöken har i det följande
1

hastigheterna interpolerats så att V blivit 50, 70, 90 eller 110 km/h för
1

att underlätta läSningen.

 

Den första kollisionen

V är kollisionshastigheten dvs fordonets hastighet när det

träffar stolpen.

Fig 14.
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Fig 16.
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Den andra kollisionen

V är islagshastigheten för ett fritt föremål som befinner
sig 0,6 m från kupéns främre begränsning. Populärt sett kan

man säga att det är den hastighet med vilken en obältad

framsätespassagerare slår huvudet i vindrutan men islags-
hastigheten V gäller naturligtvis även för baksätespassa-

gerare och bagage på avståndet 0,6 m. Som kommer att

framgå av kurvorna senare planar kurvan för hastighets-

ändringen i regel ut före 0,6 m varför man i stort sett kan

säga att V generellt representerar islagshastigheten för

obältade åkande. Som tidigare visats (fig 13) är V vid
kraftiga kollisioner lika stor som Vl eftersom forêlonet

hinner stanna innan personen slår i.

 

Den tredje kollisionen

V är hastigheten med vilken fordonet lämnar den avskju-

vade eller nerkörda stolpen. V är alltså ett mått på risken

vid en sekundär kollision met; något annat föremål i väg-

miljön.
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RESULTAT

Allmänt

I det följande redovisas försöken uppdelade på olika stolplängder. Förutom

resultaten (Vl-Vz-VB) (se 2.8) beskrivs de viktigaste observationerna från

försöken. Vissa typfall illustreras också med kurvor och fotografier. Vid

tolkningen av resultaten (V V -V) kan det vara värdefullt att ha

följande principiella resultat ilåtaznkå

Oeftergivligt hinder: (50-50-00)

Ideell avskjuvbar stolpe: (50-00-50)

Ideell deformerbar stolpe: (50-00-00)

§.EUÃE9ÃEE'I

Provnr Resultat Kommentar

(Vl-Vz-VB)

51 (50-15-32) Standard rörstolpe utan arm med in-

sticksmontage. Stolpen slets upp ur

fundamentet och följde med vagnen

ca 20 m varefter den landade på

marken.

52 (50-16-00) Plåtstolpe. Stolpen bromsar under ca

5 m varefter. toppen fälls framåt och

vagnen mycket långsamt rullar vida-

re, fig 17, 18.

53 (50-17-00) ' Plåtstolpe med 16 kg armaturattrapp.

Armaturen lossnar och faller rakt

ned. Stolpen bromsar under ca 4 m

varefter toppen fälls framåt och vag-

nen stannar vid stolpens slut.

57 (50-23-15) Slitsad rörstolpe som bromsade ca 3

m varefter stolpen gick av och följde

med vagnen ett tiotal meter.
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514 (50-06-44)

816 (50-16-00)

517 (50-21-00)

527 (50-25-00)

333 (70-26-00)
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9 m Slip-base stolpe med 2,5 m arm

och 16 kg armaturattrapp. Stolpen

slås av, vagnen går fri under den

svängande stolpen som landar med

armaturen vid fundamentet. Fig 19,

20, 21.

Platstolpe med 16 kg armaturattrapp.

Armaturen lossnar och faller rakt

ner. Stolpen bromsar under ca 4 m

varefter toppen fälls framåt och vag-

nen stannar vid stolpens slut. Samma

stolptyp som i 53.

Plåtstolpe med 2,5 m arm och 16 kg

armaturattrapp. Stolpen deformera-

des ca 3,5 m och vek sig runt vagnen.

Fig 22.

Platstolpe med 3,5 m dubbelarm.

Stolpen deformerades ca 2,5 m och

vek sig åt sidan. Fig 23, 24.

Samma stolptyp som i 527 men nu

med 70 km/h. Stolpen deformerades

ca 5 m och vek sig över vagnen. Fig

25.
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Fig 17, Nerkörd plâtstolpe (52).
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F19 18. Resultat från försök med en mjuk plåtstolpe (52).
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Fig 20. Slip-base fundament efter påkörning (514).
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Fig 21. Resultat från försök med en avskjuvbar stolpe (514).

VTI RAPPORT 204



 

Fig 22.

 

Päkörning av plätstolpe med arm (517).

 

Fig 23.

 

Stolpens läge efter påkörning (527).
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3.1.2 10 m stolpar

Provnr.

55

59

513

515

528

Resultat

(Vl-Vz-VB)

(50-19-00)

(50-16-00)

(50-14-33)

(70-13-55)

(50-28-00)
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Kommentar

Fackverksmast med 2,5 m arm och 16

kg armaturattrapp. Armen lossnar

och ramlar rakt ner på fundamentet.

Masten bromsar under ca 4 m och

viks runt vagnen.

Fackverksmast med 2,75 m arm.

Masten bromsar under ca 4,5 m och

viks ihop runt vagnen. Fig 26, 27.

Aluminiummast. Slets av ovanför

fundamentet.

11 m Slip-base stolpe. Slår upp så att

vagnen går fri och hamnar längs vag-

nens körriktning med toppen vid fun-

damentet.

Plåtstolpe med 3,5 m dubbelarm.

Bromsar under ca 2 m och viker sig

över vagnen.
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Fig 26. Nerkörd fackverksstolpe (S9).
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Fig 27. Resultat från försök med fackverksstolpe (S9).
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3.1.3 12 m stolpar

Provnr.

54

56

SB

510

811

522

829

Resultat
_ / _ /(Vl \2 \ 3)

(50-22-00)

(70-18-41)

(70-22-00)

(70-22-00)

(70-16-53)

(50-18-00)

(50-33-00)
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Kommentar

Plåtstolpe med 2,5 m arm och arma-

turattrapp 16 kg. Bromsade under ca

3,5 m och vek sig över vagnen.

Fackverksmast. Efter ca 2 m defor-

mation brast svetsarna vid fotplattan

och masten släpades med vagnen ca

15 m.

Platstolpe. Deformerades ca 3,5 rn

varefter stolpen högg fast i vagnens

nosparti (som därefter modifierades

för att undvika detta fenomen). Stol-

pen vek sig över vagnen.

Plåtstolpe med 3,5 m arm och arma-

turattrapp 16 kg. Armen lossnade och

föll rakt ner. Stolpen deformerades

ca 5 m och vek sig runt vagnen.

Slitsad rörstolpe. Efter ca 1,5 m de-

formation brast stolpen varefter vag-

nen körde under stolpen som lade sig

längs vagnens färdväg.

Plåtstolpe med 2,5 m arm och arma-

turattrapp 16 kg. Stolpen deformera-

des ca 4,5 m och vek sig runt vagnen.

Platstolpe med 3,5 m dubbelarm.

Stolpen deformerades ca 1,5 m och

föll nästan rakt åt sidan. Fig 28.
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531 (70-35-00) Samma stolptyp som i 529 men nu

med 70 km/h. Stolpen deformeras ca

3,5 m och viker sig över vagnen. Fig

29.

523 (50-08-37) Dessa resultat representerar försök

524 (50-05-44) med olika stolpar för ett spännline-
525 (50-09-34) system där vindlaster mm tas upp av

526 (50-13-19) linsystemet och stolpen endast år ut-

535 (50-12-23) satt för axiellt tryck. Stolparna kan

536 (30-13-00) därför göras extremt klena och lätta

538 (50-15-14) och mätvärdena indikerar vad som

540 (50-13-00) kan vara optimalt för den aktuella

stolplängden.

 

Fig 28. Påkörd platstolpe som fallit åt sidan vid påkörning i 50 km/h
(529).
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Fig 29. Påkörd plåtstolpe (samma typ som i fig 28) som lagt sig över
vagnen vid påkörning i 70 km/h (531).

3.1.4 15 m stolpar

Provnr. Resultat Kommentar

(Vl-VZ-VB)

512 (50-24-00) Plåtstolpe med 3,5 m arm och 16 kg

armaturattrapp. Stolpen deformera-

des ca 3 m och vek sig över vagnen

med armen platt mot marken över

"körbanan".

518 (80-29-00) Samma stolptyp som i 512 men med

80 km/h. Stolpen deformerades ca 5

m och vek sig runt vagnen.

530 (70-33-00) Plåtstolpe med 3,5 m dubbelarm.

Stolpen deformerades ca 4 m och vek

sig rakt bakåt över vagnen.

534 (90-38-00) Samma stolptyp som i 530 men nu

med 90 km/h. Stolpen deformerades

ca 6 m och vek sig rakt bakåt över

vagnen.
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539 (50-27-00) Slitsad rörstolpe. Stolpen deformera-

des ca 2 m och vek sig över vagnen.

Sammanfattande observationer från försöken

 

Utrustningen

Den använda utrustningen har visat sig fungera bra. Taket på krockvagnen

har förstärkts då det visade sig att den ursprungliga plåtkonstruktionen

blev deformerad efter upprepade islag. Reproducerbarheten hos försöken

har inte kunnat undersökas i detalj utgående från det tillgängliga materia-

let som är alltför varierat med avseende på stolptyper men å andra sidan

har inte resultaten uppvisat några överraskningar beträffande vilka resul-

tat som kunde förväntas med tanke på de olika konstruktionerna. En

jämförelse mellan försök 53 och 516 som har identiska ingångsdata men är

utförda med 7 månaders mellanrum uppvisar heller inga nämnvärda

skillnader i resultaten.

§_t91parnas kollisionsegenskaper

 

Islagshastigheten VZ

Den från personskadesynpunkt viktigaste variabeln är V2. Som tidigare

visats (fig 13) är V2 vid de här aktuella förhållandena enbart beroende av

accelerationsniVån. Vid de försök som utfördes med samma stolptyp men

med olika kollisionshastighet visade det sig att accelerationen på vagnen

(: kraften från stolpen) i stort sett är oberoende av kollisionshastigheten

(se även 4.3.3). De olika principerna för konstruktionen av deformerbara

stolpar (fackverk, plåt med div förstärkningar) uppvisar heller inga

avgörande skillnader på denna punkt. Det förefaller som om man genom

att beräkna stolpen ur allmänna belastningssynpunkter kommer fram till

en viss mängd material som sedan kan deformeras vid påkörning. Den

faktor som är mest påtaglig är stolpens längd. Det är ju också helt

naturligt att en 15-m stolpe med dubbelarm måste vara kraftigare än en

8-m stolpe utan arm.
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Som typiska värden på V med deformerbara stolpar där stolpen fungerat
2

som avsett kan anges

8 m stolpe 16, 17, 16, 21, 25, 26 km/h

10 m stolpe 19, 16, 28 km/h

12 m stolpe 22, 22, 22, 18, 33, 35 km/h

15 m stolpe 24, 29, 33, 38, 27 km/h

För avskjuvbara stolpar som antingen har konstruerats för att gå av eller

för vissa av de deformerbara stolparna som ändå gått av vid påkör-

ningarna erhölls följande värden på V 2

9 m stolpe 06 km/h

10 m stolpe 14, 13 km/h

12 m stolpe 18, 16 km/h

15 m stolpe 08, 05, 09, 13, 12, 15 km/h

Ovanstående visar att ökad stolplängd generellt sett ger högre värden på

V2 och att de avskjuvbara konstruktionerna ligger lägre än de deformer-

bara.

I detta sammanhang förtjänar det att än en gång betonas att de resultat

som redovisas här endast är användbara för att belysa provningsmetoden

och inte kan användas för generella slutsatser om olika fabrikat.

Vertikalaccelerationen

I de tidigare svenska undersökningarna /42, 43/ nämns risken för att den

vertikala accelerationen på fordonet skulle kunna bli så stor att fordonet

klättrar upp för stolpen så att de åkande skadas genom att de "bottnar" i

sätena och att fordonet kan slå runt. I den föreliggande försöksserien har

vertikalacclerationerna registrerats med en accelerometer och vagnens

rörelser studerats från höghastighetsfilmerna. Några tendenser till nämn-

da klättring har ej kunnat observerats för de undersökta stolptyperna. Den

vertikala accelerationen svänger kring noll med en amplitud av 1-2 9 och

höghastighetsfilmerna visar att vagnen i regel trycks nedåt i fronten

under påkörning av deformerbara stolpar. Denna aspekt bör dock ej

glömmas bort då det senare kan komma stolptyper med ej önskvärda

egenskaper i detta avseende.
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Stolpens rörelse

.l Avskjuvbara stolpar

Vid de hastigheter som använts, 50 km/h och mer, visade det sig inte vara

några problem med stolpens rörelser. Det normala förloppet är att stolpen

slås av, svänger upp så att vagnen går fri under och sedan landar med

toppen vid fundamentet och stolpen i färdriktningen.

.2 Deformerbara stolpar

Det normala för10ppet för de deformerbara stolparna är att de dras in

under vagnen och att stolpens överdel i ett senare skede faller ner över

vagnens tak eller längs vagnens sida. I vissa fall där deformationen av

stolpen varit liten har dock stolpen t ex fallit rakt åt sidan.

Om man vill tala om ett "riskområde" där stolpen kan hamna måste

man - för de båda huvudtyperna av stolpar - räkna med en cirkel med

centrum i fundamentet och med stolpens längd som radie. Det är speciellt

i låga hastigheter som stolpen kan falla okontrollerat.

Armatur

I flertalet försök har en armaturattrapp bestående av en 16 kg järnplatta

använts. Attrappen fästes med två klammer på stolparnas armaturfästen.

Denna fastsättning kan anses vara bättre än vad som normalt sett

förekommer. Å andra sidan fanns vid försöken inga elkablar, som kunde

hålla fast armaturen, ink0pplade. Vid försöken visade det sig att attrappen

ofta lossnade från stolpen i direkt anslutning till påkörningen som ger en

kraftig snärt i stolpen. När armaturen lossnade föll den alltid rakt ner och

blev liggande i närheten av fundamentet.
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DISKUSSION

Utvärderingsmetoder

Som framgår av 2.1 används idag två olika huvudprinciper för att utvär-

dera påkörningsförsök mot stolpar. Den ena, som bygger på att vissa

accelerationsnivåer ej får överskridas, används i Eur0pa men kommer från

USA där den används för t ex försök med vägräcken. Den andra metoden,

som används i USA, bygger på att man studerar hastighetsförloppet.

Som framgått tidigare i denna rapport har vi valt en variant av den

amerikanska modellen för utvärdering. Under försöksseriens gång använ-

des dook en version av den europeiska principen såtillvida att en riskfak-

tor RF beräknades i anslutning till varje försök. Denna riskfaktor som

bygger på medelvärden under 50 ms av accelerationerna beräknas enligt

följande

2 2 2
_ GX (i): (32

RF_30 /(-7g +(59) +(--69

där RF anses vara ett mått på risken för personskada på åkande utan

 

bälte. Det ASI som nämnts i 2.1 är i princip samma sak men här har man

kravet att uttrycket under rottecknet skall vara mindre än ett.

Konsekvenserna av formuleringen i riktlinjerna för stationär trafikbelys-

ning /5/ om att "skador ej skall uppstå påförare och passagerare som

använder väl justerade bilbälten" blir något underliga om man strikt

tillämpar den europeiska modellen för utvärdering. Man tillåter där 12 9 i

horisontell medelacceleration under 50 ms för en bältad åkande. Vid våra

förprov med bilar som i 50 km/h körde in i en helt stel stolpe trängde

stolpen in ca 1 m i bilen vilket ger en medelacceleration av ca 10 9. Detta

skulle alltså vara "godkänt". Mot detta resonemang kan sägas att kolli-

sionshastigheten skall vara 100 km/h enligt de europeiska riktlinjerna.

Detta motsvarar en bromssträcka för bilen av ca 4 m men det är

fortfarande inget som hindrar att en stor del av denna deformation tas ut

i bilen varvid man förstör det tillgängliga "överlevnadsutrymmet". Ytter-

ligare en svaghet med denna metod är att man inte tar hänsyn till

pulsformen. En stolpe som är "hård" i början får exakt samma värde som

en som har motsvarande "hårdhet" i slutet av förloppet trots att kinemati-
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ken på de åkande inte blir densamma. Den använda metoden med en vagn

med en front som är deformerbar på 10 g's nivân för att simulera

inträngningen i bilen gör det också omöjligt att komma upp i 12 g utom i

de fall då man först deformerar vagnen 1 m så att den bottnar varefter

stolpen ensam bestämmer nivån. De medelaccelerationer som mätts upp

för de olika provade stolptyperna ligger också klart under 10 g varför en

accelerationsgräns på 12 g i princip skulle godkänna allting.

Mätresultaten visar dock att det finns skillnader mellan olika stolpar och

att förbättringar kan göras varför vi övergivit ovannämnda metod och

istället uteslutande använt islagshastigheten för en obältad åkande 60 cm

från kupéns framparti som mått på stolparnas skyddseffekt. Det kan vid

en första anblick synas ologiskt att räkna med obältade åkande när vi har

ett obligatorium om bältesanvändning i framsätet. Bland de faktorer som

talar för att räkna med obältade åkande kan nämnas

i Bältesanvändningen är inte 100% i framsätet och antagligen speciellt

låg för vissa olycksdrabbade kategorier

I Obligatoriet omfattar inte barn, baksätesâkande och vissa fordons-

typer t ex taxi.

0 Även om bälte används finns det alltid risk för skador vid en kollision.

l Bältets injustering och livslängd är också av intresse i sammanhanget.

0 Löst liggande last kommer att träffa framförvarande personer med i

stort sett islagshastigheten V2.

Kravniváer

Som nämnts har vi alltså valt att använda islagshastigheten V2 som ett

mått på stolparnas skyddseffekt. Problemet blir då hur stor man skall

tillåta V2 att vara. Enligt de amerikanska normerna bör V2 för vår

tusenkilosvagn vara 12 km/h och får ej överskrida 18km/h. Problemet

med att sätta dessa gränser finns beskrivet i bl a /10, 48, 49/. Vi kommer

inte här att närmare relatera dessa resonemang utan bara nämna huvud-
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principen att islagshastigheten ger upphov till en acceleration som är

beroende av vad man slår i för detaljer i bilens inredning.

Låt oss studera effekten av att använda det amerikanska kravet på V2 :

max 18 km/h. Resultaten av vara försök visar att man med avskjuvbara

stolpar - som väntat - klarar detta krav. För de deformerbara stolparna

blir det dock problem när man kommer över de klenaste 8-m stolparna.

Den utmärkande egenskapen för de deformerbara stolparna är att fordo-

net i regel bromsas upp helt och kan alltså inte - som för de avskjuvbara

stolparna - fortsätta mer eller mindre utan kontroll och träffa andra

hinder i vägmiljön. Värdet av denna egenskap har inte diskuterats i den

tillgängliga litteraturen och torde inte heller närmare ha utretts eftersom

de deformerbara stolparna praktiskt taget bara förekommer i Sverige.

Den inledningsvis nämnda VTI-rapporten /!4/ om olyckskostnader vid

avkörningsolyckor ger en del intressanta uppgifter i detta sammanhang

fig 30.
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. Olyckskostnad Antal observationer
Typ av krockobjekt (kkr)

Träd 255 2 033

Vägtrumma 247 209

Sten, klippblock 212 570

Bergskärning 188 621

Hus, husvägg 182 278

Stenstolpe, -mur 169 473

Bropelare 141 163

Lykt-, elstolpe 140 1 569

Vägräcke 129 1 777

Telestolpe 113 1 226

Staket 91 1 162

Refug, kantsten 88 1 221

Vägmärke 73 947

Övrigt 124 903

Krockobjekt

ej angivet 109 25 230

Total 122 38 382

M. Genomsnittlig olyckskostnad i kkr (1976 års priser) för olika
typer av krockobjekt. Avkörning En kollision mellan tra-
fikelement.

Av ovanstående tabell framgår att det finns åtskilliga föremål som är

värre att köra på än stolparna. Med avskjuvbara stolpar sänker man

hastigheten något tiotal km/h men man kan ändå råka ut för något annat

krockobjekt. Anledningen till att olyckskostnaderna för vägmärke är

såpass låg i tabellen kan vara att man sänker hastigheten ungefär som för

en avskjuvbar stolpe.

I en undersökning från New York /50/ rapporteras 78 påkörningar av

avskjuvbara stolpar ha resulterat i 15 fall av personskador av vilka hälften

orsakats av sekundära kollisioner.
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För de deformerbara stolparna borde totaleffekten bli bättre. Man undvi-

ker de sekundära kollisionerna och genom att islagshastigheten V2 sänks

till mindre än hälften av vad den blir vid en kollision mot ett fast föremål

bör personskadorna bli avsevärt mycket lindrigare.

Ovanstående resonemang bygger på att det verkligen finns farliga krock-

objekt överallt. Om det är ett helt fritt utrymme bakom stolpen kan en

avskjuvbar stolpe vara att föredraga om den ger en lägre skaderisk än en

deformerbar stolpe vilket tycks vara fallet med dagens konstruktioner.

Slutsatsen av ovanstående blir att man inte kan förorda bara en av

principerna utan att man med hänsyn till placeringen får välja den

lämpligaste typen.

För att uppmuntra en fortsatt utveckling av deformerbara stolpar, som

enligt ovanstående resonemang i många lägen torde ha en bättre total

skyddseffekt än de avskjuvbara stolparna, bör inte kravet på islagshastig-

heten V sättas så lågt som i USA då man därigenom slår ut en stor del av
2

de befintliga konstruktionerna. Ett rimligt krav bedöms vara att islagsha-

 

stigheten V skall vara mindre än halva kollisionshastigheten V för
2 l

V1 350 km/h. Populärt sett kan effekten av detta jämföras med att man

bEhåller de gamla hårda stolparna men sänker hastigheten på vägen till

hälften. Den islaghastighet V

 

2 som används i olika internationella före-

skrifter om utformning av instrumentpaneler och rattar är 24 km/h dvs

samma islagshastighet som vi vill föreslå för stolpar vid en kollisions-

hastighet av 50 km/h.

Något krav på sluthastigheten V3 är vi inte beredda att ställa med

nuvarande kunskapsläge. Exemplen i avsnitt 4.3.4 kommer dock att be-

handla hur man kan jämföra olika egenskaper.
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Beräkningsmodell

 

1. Inledning

För en användare av stolpar är det naturligtvis intressant att veta hur

stolpen fungerar för olika kollisionshastigheter (V1). Med tanke på dels

vad som tidigare redovisats beträffande kollisionshastighetens förhål-

landevis ringa betydelse för skadekriteriet (V2) dels den relativt stora

kostnaden per provning (5-10.000 kr) synes det önskvärt med en beräk-

ningsmodell som grovt anger vilka V och sluthastigheter (V3) som kan
2

förväntas för olika V1.

2. Avskjuvbara stolpar

De här redovisade försöken medger inga generella slutsatser i detta

avseende för de avskjuvbara stolparna. Enligt amerikanska källor /13, 14/

är hastighetsändringen (V2) relativt oberoende av kollisionshastigheten så

länge stolpen har en massa mindre än 170 kg. Låt oss därför, för

avskjuvbara stolpar med m < 170 kg, antaga att V : konstant och V3 =
2

V - V . För tyngre stolpar kan V eventuellt bestämmas genom beräknin-
l 2 2

gar eller ytterligare försök med olika hastigheter. Som exempel skulle

försök 514 med en 9 m Slip-base stolpe ge följande.

(vl-vz-v3)

50-06-44 uppmätt

70-06-64 Beräknat

90-06-84

110-06-104 -"-

3. Deformerbara stolpar

De genomförda försöken visar att kraften för att deformera stolparna i

stort sett är oberoende av kollisionshastigheten. De försök där identiska

stolpar körts med olika hastighet visar t ex
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(Vl-VZ-VB) (vl-vz-vz)

527(50-25-00)ooh 533(70-26-00>

529(50-35-00)cm#1531(70-35-00)

512(50-24-00)och 518(80-29-00)

530(70-33-00)cm#1524(90u38-00)

En viss tendens till att V2 ökar med ökande Vl finns alltså enligt ovan.

För den grova beräkningsmodell som här är aktuell synes det rimligt att

antaga att V ökar med 15% för varje steg i hastighetsserien 50, 70, 90,
2

110 km/h. Faktorn 15% kan naturligtvis komma att ändras vartefter

kunskapen om dessa förlopp ökar vid kommande provningar.

Sluthastigheten (V3) är normalt sett :0 för de eftergivliga stolparna. För

de mindre stolparna kan dock överkörningar komma ifråga dvs stolpen

körs över helt. Det har visat sig i försöken att de klenare 8-m stolparna

nätt och jämt klarar av att bromsa upp vagnen helt vid 50 km/h. En ökning

av hastigheten till 70 km/h eller en fördubbling av massan gör att energin

hos fordonet blir dubbelt så stor. För den modell som här är aktuell synes

det rimligt att antaga att 75% av stolplängden kan utnyttjas för energi-

upptagning. Vid längre nedkörningar tycks inte stolpens återstående del

vara tillräckligt tung för att stolpen skall veckas på avsett sätt utan

stolpen fälls då framåt. Beräkningen av V skulle då utföras enligt
3

följande.

Utgående från kollisionshastigheten V1 (m/s) och massan m kan ingångs-

energin E (V1) beräknas

mVl2

2x1000 (kJ)
E(Vl) :

om den utnyttjade bromssträckan är 3 (m) har stolpen en energiupptag-

 

E(V ) .
ningsförmåga per meter av 1 (Er-l] ) och den maximala energi som

EXV )
kan tas upp för 75% av stolplängden 1 blir Emax = _-S-l- x 0,75 x 1.

Utgångsenergin E(VB) kan då beräknas ur
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ENS) : l:(vl) - Emax

Sluthastigheten V kan sedan beräknas ur E(V3)
3

\/2000xE(V3)j
v = ____._
3 m

Ovanstående förutsätter att stolpen har en konstant energiupptagningsför-

 

måga längs 75% av sin längd. Detta tycks vara fallet med de konstruktio-

ner som provats men om det skulle komma stolpar med uppenbara

diskontinuiteter i konstruktionen måste man naturligtvis överväga om

metoden kan användas. Detsamma gäller stolpar som är en kombination av

avskjuvbar och deformerbar stolpe då man också måste överväga om

någon och i så fall vilken beräkningsmodell som skall användas.

I ovanstående resonemang har inte energiupptagningen i vagnen beaktats.

Det visade sig vid försöken att accelerationen sällan överskred 10 9 under

några längre tider varför deformationerna av plattjärnsbromsen blev

relativt små (upp till 2 dm). Den energi som maximalt kan tas upp vid 1

m deformation i vagnen är ca 100 kJ. Den i vagnen upptagna energin blir

alltså 10-20 kJ varför denna faktor försummas i denna beräkningsmodell.

Det visar sig också i praktiken att de stolpar som ger deformationer av

vagnen automatiskt får höga värden på V2.

4. Exempel

527, 8 m plåtstolpe med 3,5 m dubbelarm.

Uppmätta resultat (50-25-00) (Vl-Vz-VB), S = 2,5 m, m = 1000 kg.

2

1000 x 435% )
Ingångsenergl E(Vl) = W = 96 kJ

. . . .. . 96
Maxnmal energiupptagningsformåga Emaxzf5 x 0,75 x 8 _ 230 kJ

För högre hastigheter fås följande ingångsenergier

E(70) = 189 kJ :5(90) = 313 kJ 5(110) = a67 kJ
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Stolpen bör alltså bromsa upp fordonet helt även vid 70 km/h vilket

bekräftas av försök S33 där stolpen deformerades 5 m vid 70 km/h. En

beräkning av den maximala energiupptagningsförmågan Emax utgående

från försök S33 ger

189

E -Tmax . 0,75 . 8 = 227 kJ

alltså en god överensstämmelse med de 230 kJ som beräknades ur försöket

med 50 km/h.

För de högre hastigheterna 90 och 110 km/h räcker dock inte den

maximala energiupptagningsförmågan 230 kJ till utan fordonet kommer

att fortsätta med den rörelseenergi som blir över".

Vid 90 km/h fas E(V3) = 313-230 = 83 kJ

 

I

vilket ger v3 e [2% = 12,88 m/s = 46 km/h och vid 110 km/h
5(v3) = 467-230 = 237 kJ

vilket ger V = 21,77 m/s = 78 km/h
3

En sammanställning för stolptypen i exemplet skulle alltså ge

(Vl-VZ-VB)

(50-25-00) Uppmätt

(70-29-00) Beräknat ((70-26-00)Uppmätt533)

(90-33-46) Beräknat

(110-38-78) Beräknat

Ytterligare ett exempel med en 15 m stolpe (512) ger på samma sätt

' _ _/(Vl V2 \3)

(50-24-00) uppmätt

(70-28-00) Beräknat ((80-29-00)Uppmätt518)
(90-32-00) Beräknat

(110-37-53) Beräknat
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Låt oss ställa dessa två typer mot varandra

(Vl-Vz-VB) (Vl-Vz-VB)

(50-25-00) (50-24-00)

(70-29-00) (70-28-00)

(90-33-46) (90-32-00)

(110-38-78) (110-37-53)

8 m plåt 15 m plåt

Inledningsvis kan man konstatera att det rör sig om en ovanligt hård 8 m

stolpe och en ganska bra 15 m stolpe. Vid alla hastigheterna är den

primära risken för personskador (V2) praktiskt taget lika för de båda
V

stolptyperna. Vid 50 km/h ligger V2 precis på gränsen för kravet på (71 =

20
2
egalt vilken typ man kör på.

= 25) för båda typerna men här är det alltså ur personskadesynpunkt

Vid 90 km/h släpper dock 8 m stolpen iväg bilen med 46 km/h medan 15 m

stolpen fortfarande bromsar upp bilen helt. I detta exempel skulle alltså

15 m stolpen vara att föredraga i hela hastighetsintervallet. Om vi enbart

är intresserade av det lägre hastighetsintervallet kan man studera tVå

andra alternativ

(50-17-00) (50-06-44)

(70-20-34) (70-06-64)

(90-22-66) (90-06-84)

(110-26-91) (110-06-104)

8 m plåt 9 m slip

Här är båda alternativen bättre än det tidigare med lS-m stolpen. Vid 50

km/h har vi här ett svart val. Plåtstolpen ger ca 3 gånger så stor

islagshastighet men bromsar å andra sidan helt upp bilen. I detta fall

måste man alltså ta hänsyn till vad som kan hända vid en eventuell

sekundär kollision om man använder slipstolpen. Det bör framhållas att

Vårt experimentella underlag för slipstolpar är magert och att resultatet

(50-06-44) antagligen är extremt lågt med avseende på V2.
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Kollisionshastighet

Som tidigare diskuterats har kollisionshastigheten inte någon avgörande

betydelse för det primära skadeförloppet. Genom införandet av ovan-

stående beräkningsmodell bör man kunna reducera antalet försök och

koncentrera sig på en hastighet vid försöken i fortsättningen. Internatio-

nellt sett finns det här delade meningar. I Europa håller man sig kring 100

km/h och i USA anses det viktigaste provet vara det i 32 km/h (20 mph)

och att provet i 96 km/h (60 mph) endast behöver utföras i undantagsfall.

En fördel med de höga hastigheterna är att en deformerbar stolpe får

"jobba" och verkligen ta upp energi och en fördel med de låga 32 km/h är

att det här finns en kritisk gräns då enavskjuvbar stolpe inte löser ut.

En lämplig kompromiss synes vara att fortsatta försök i huvudsak utföres

vid 50 km/h ( 30 mph) vilket är en även i andra kollisionssammanhang

allmänt acceptabel hastighet.

Träffpunkt

Alla försök har utförts som en central stöt på vagnen. Olycksanalyser

visar också att 85% av kollisionerna innebär en stöt mot den främre delen

av fordonet /1/. Om stöten inte är central dvs man träffar inte stolpen

med bilfrontens mittpunkt kan naturligtvis vridningar av bilen uppstå.

Erfarenheterna från olika typer av sneda och icke centrala barriärkollisio-

ner talar dock för att den nämnda vridningen inte bör bli speciellt stor

speciellt som stolparna oftast ger en accelerationsnivå av 5-10 9. Man bör

dock vara medveten om att det här kan komma att bli problem med vissa

stolptyper och att en uppföljning av detta fenomen är önskvärd tex

genom olycksstudier.

Inte heller problemet med sidokollisioner har studerats. Bilarnas inbyggda

skydd mot inträngningar från sidan måste anses vara relativt dåligt även

om vissa förbättringar börjar komma fram. Att en bil sladdar in med

dörren mot stolpen torde vara relativt ovanligt och med den allmänna

målsättningen att stolpen bör vara så mjuk som möjligt för de frontala

kollisionerna finns det knappast någon anledning att närmare studera

sidokollisionerna annat än genom olycksstudier.
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Stolpens nedslag

 

I vissa fall kan de fallande stolparna träffa den påkörande bilen. För

avskjuvbara stolpar gäller detta speciellt i låga hastigheter och för de

deformerbara stolparna i högre hastigheter när stolpen viker sig runt

bilen. Dessa risker har studerats vid de utländska försöken med bilar

/40/och vi har en del erfarenheter från försök i Sverige med deformerbara

stolpar. Det anses att 10 cm intryckning av bilens tak är acceptabelt. Det

är för närvarande ingenting som talar för att de aktuella stolptyperna

skulle medföra några nämnvärda risker vid islaget mot biltaket.

Som tidigare nämnts (3.2.2.3) måste man dock räkna med ett visst

riskområde för andra trafikanter. Det är speciellt i de lägre kollisionshas-

tigheterna som stolparna kan falla okontrollerat. Problemet har närmare

studerats i en holländsk undersökning /5/. Man bedömer där riskerna för

olika trafikantgrupper och kommer i stort sett fram till att det alltid är

motiverat att använda eftergivliga stolpar även i stadsbebyggelse bland

annat på grund av att de flesta stolpolyckorna sker på natten då risken att

en stolpe skall träffa en oskyddad trafikant är minimal.

En åtgärd som kan lindra dessa effekter kan vara att använda någon form

av förankring avstolpens topp. Denna förankring borde kunna kombineras

med elförsörjning i form av hängkabel, något som även ur ekonomisk

synpunkt kan vara att föredraga eftersom grävning för kablar utgår.

Nuvarande fastsättning av hängkablarna torde inte lösa detta problem

men möjligheterna att utforma hängkabelsystemet bättre ur denna aspekt

synes goda.

I VVs riktlinjer för stationär trafikbelysning /5/ finns en del anvisningar

som innebär att eftergivliga stolpar ej bör användas inom tätbebyggt

område. Vi vill starkt ifrågasätta om detta är riktigt med tanke på de

stora vinster man kan göra ur skadesynpunkt även i lägre hastigheter. En

fallande stolpe är ju knappast farligare än en bil som missar stolpen och

kommer upp på t ex gångbanan. Att använda hårda stolpar som något slags

hinder för avkörande fordon kan knappast heller vara rimligt. För att

separera olika trafikantkategorier bör man använda andra metoder, t ex

vägräcken.
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SLUTSATSER OCH FÖRSLAG TILL KRAV

0 Den i denna rapport beskrivna provningsmetoden och det föreslagna

kravet att islagshastigheten för en obältad åkande inte får överskrida

halva kollisionshastigheten bör kunna tillämpas för att definiera

"eftergivlig stolpe". Vissa detaljanvisningar och rutiner för hela

förfarandet för någon form av ett godkännande som även omfattar

kontroller av andra egenskaper hos stolparna bör dock snarast utar-

betas.

I Någon form av olycksbevakning bör startas upp för att få bättra

kunskaper om hur stolparna fungerar vid verkliga olyckor. På sikt kan

detta ge upphov till modifierade krav.

0 Den fortsatta utvecklingen avmer kollisionsvänliga vägskyltar, trä-

stolpar och andra kollisionsobjekt bör kunna genomföras med i stort

sett den metodik och med de krav som anges i denna rapport.

0 Avskjuvbara stolpar kombinerade med hängkabel som hindrar att

stolpen faller okontrollerat bör utvecklas.
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Bilaga 1

sid 1 (6)

BILAGA 1

VAGSKYLTAR

BAKGRUND

Principen att göra de föremål man placerar i vägmiljön eftergivliga kan

naturligtvis tillämpas även på vägskyltar. Även inom detta område har

den huvudsakliga utvecklingen gjorts i USA. Försök med olika konstruktio-

ner beskrivs i /29, 38, 52-60/. Även en del intressanta lösningar av

problemet med stora portaler finns beskrivna /61-63/. På uppdrag av det

danska Vejdirektoratet utfördes vid VTI sommaren 1978 en serie försök

med olika typer av vägskyltar. Resultaten i sin helhet finns rapporterade

av Vejdirektoratet /46/. Da metodiken varit exakt densamma som vid

försöken med belysningsstolpar kan det -vara av intresse att här kunna

jämföra kollisionsegenskaperna för vägskyltar och belysningsstolpar. Vid

bearbetningen av vägskyltförsöken användes ocksa enbart accelerations-

metoden varför vi nedan kommer att redovisa nya bearbetningar av

mätningarna med användande av det tidigare förklarare begreppet (V1 -

V2 - V3).
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RESULTAT

Försök Typ Skyltstorlek Resultat

nr bxh, mxm (Vl-VZ-VB)

1 Rörstolpe :560 fast 0,5x0,3 (50-10-40)

2 Rörstolpe '576 fast 0,8x1,2 (50-14-36)

3 Rörstolpe 676 slip 0,8x1,2 (50-09-41)

4 Rörstolpe 642 fast 2,0x0,3 (50-06-44)

5 Bygelsystem slip 1,5x0,3 (50-07-43)

6 Rörbygel ;660 fast 2,0x2,0 (50-17-22)

7 Rörbygel :560 fast 2,0x2,0 (50-20-22)

8 Rörbygel ;5114 fast 2,0x2,0 (50-15-34)

9 Rörbygel :5114 slip 2,0x2,0 (50-06-44)

10 RHS-konstruktion fast 3,0x3,0 (70-20-40)

11 Rörgitter fast 3,0x3,0 (70-10-55)

12 IPE 16, 2 ben, slip 3,0x3,0 (50-07-43)

13 IPE 10, 3 ben, slip 5,5x2,5 (70-06-64)

14 IPE 22, 2 ben, slip 4,0x5,0 (70-08-62)

15 Svensk standardtyp 1560 2,5xl,4 (50-13-34)

Bilaga 1

Som tidigare nämnts återfinns en fullständig dokumentation i Vejdirekto-

ratets rapport /46/. Försök 15 ingår dock ej i nämnda rapport. Detta

försök utfördes på uppdrag av VV som en orientering om hur den i Sverige

vanliga rörkonstruktionen fungerar. Avståndet mellan de vertikala benen

var 2,0 m, tavlan (2,5x1,4 m) satt 1,25 m över mark och de bakåtgående

stöttorna började 40 cm från tavlans överkant och slutade 2,0 m bakom de

vertikala benen. Vid påkörningen som gjordes mitt i det vänstra benet

kastades tavlan åt sidan, det påkörda benet lade sig längs marken och

stöttan följde med vagnen, fig 31, 32.
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Fig 31. Försök med vägskylt av "svensk typ". (Försök nr 15).
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Fig 32. Resultat från försök med vägskylt av"svensk typ". (Försök
nr 15).
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KOMMENTARER

En intressant observation ur ovanstående resultat är att en enkel rörstolpe

1576 ger så pass höga värden som (50-14-36) vilket ju är strax under vad

man kan vänta sig av en bra 8-m deformerbar belysningsstolpe och sämre

än vad man kan vänta sig av en bra avskjuvbar stolpe på ca 10 m. Man kan

också konstatera att en enkel slip på 676 stolpen sänker V2 från 14 till 9

km/h, en icke obetydlig sänkning av islagsenergin med över 50%.

De mest intressanta resultaten från försöken med de danska skyltarna

bedöms annars vara de stora konstruktionerna med IPE-balk (försök 12,

13, 14). Förutom att de är estetiskt tilltalande har de mycket goda

kollisionsegenskaper både med avseende på vad som händer med bilen och

vad som händer med den påkörda skylten (fig 33, 34).

 

Fig 33. Påkörning av tVåbent vägskylt. (Försök nr 14.)
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Resultat av forsok nr 13 med trebent vagskyltFig 34.
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BILAGA 2

TRÄSTOLPAR

BAKGRUND

En vanligt förekommande stolptyp längs våra vägar är trästolpar för tele-

och eldistribution. De nya riktlinjerna för placering av stolpar omfattar

även dessa som alltså i fortsättningen måste placeras längre från körba-

nan eller modifieras så att de kan klassas som eftergivliga. Ett problem i

sammanhanget är att Televerket varje år byter ut ett stort antal stolpar

som bedömts vara så rötangripna att det ur arbetarskyddssynpunkt kan

medföra risker att klättra upp i stolpen. Vid dessa byten kan det enligt

uppgift gå till så att man längs en linje nära vägen byter ut några stolpar

om året och på detta sätt permanentar installationen istället för att hela

linjen flyttas bort från vägen vilket ur trafiksäkerhetssynpunkt vore det

bästa. I stället för att byta ut stolparna kan de förses med olika typer av

kragar och förstärkningar av t ex betong som gör att nederdelen kan få

ruttna bort men att stolpen ändå står kvar. Även detta kan ha allvarliga

konsekvenser ur kollisionssynpunkt. Kontakter pågår för närvarande mel-

lan Televerket, tillverkare av förstärkningsanordningar och VTI för att

söka klara ut hur dessa anordningar skall utformas för att kollisionsegen-

skaperna skall kunna hållas på en rimlig niVå.

Problemen med trästolpar har studerats utomlands. De första idéerna om

att borra upp hål nedtill i stolparna kom från USA 1974 /64/. Detta har

bla följts upp i Australien /48/. Trästolpar i allmänhet behandlas i

/20/och olycksanalyser i /65-67/.

Inom uppdraget från VV har vid VTI genomförts 5 st orienterande försök

med modifiering av trästolpar.
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RESULTAT

Försök

nr

T1

T2

T3

T4

T5

Stolpe

Borrad i kors 690
150 mm över mark och
i kors 1575 1400 mm från
toppen.

Oborrad

Oborrad. Påkörd med

bil. Ford Consul.

Borrad i kors 1550
200 mm över mark

och i kors 650 1400 mm
från toppen.

Oborrad

  

Fig 35.
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Resultat

(50-07-43)
fig 35, 36

(50-11-39)

(50-16-34)

(50-06-46)
fig 37

(50-13-37)

 

Genomborrad stolpe vid försök T1.
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Fig 36. Avkörd stolpe (T1). Observera att t0ppen fallit rakt ned.

  

      
Fig 37. Pâkörning av trästolpe (T4). Observera hur t0ppen bryts loss.
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KOMMENTARER

Som tidigare nämnts var avsikten med dessa försök endast att ge en

orientering om möjligheten att försvaga trästolpar genom borrning. Då vi

inte har tillgång till närmare bakgrundsdata om stolparna, ålder, impreg-

neringstyp m m, bör man inte dra alltför vittgående slutsatser av ovan-

stående försök.

Man kan dock konstatera

- att en uppborrning medför en sänkning av islagshastigheten till

ungefär hälften. Detta är en avsevärd sänkning eftersom islagsener-

gin för t ex huvudet på en åkande sänks med 75% och de acceleratio-

ner som uppstår vid islag i bilen i motsvarande grad.

- att genom att borra även vid t0ppen av stolpen tycks man få en

mekanism som gör att ledningarna inte påverkas av att stolpen körs

bort, (fig 36, 37).

- att det var något överraskande att de oborrade stolparna gick av så

pass lätt som de gjorde. Det är troligen så att det finns en kritisk

hastighet mindre än 50 km/h då en oborrad stolpe inte går av. Vid och

under denna gräns bör en uppborrning göra ännu större nytta än vad

som framkommit ovan.

SLUTSATSER

Det tycks finnas stora potentiella möjligheter att modifiera befintliga

trästolpar så att de blir mer påkörningsvänliga. Problemet med röta och

nedsatt hållfasthet p g a dessa ingrepp måste dock noga studeras. Även de

anordningar som man nu börjar överväga för att förstärka befintliga

stolpar bör optimeras ur påkörningssynpunkt.
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