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FÖRORD

Föreliggande rapport utgör en slutredovisning av arbete

utfört på uppdrag av följande uppdragsgivare:

Styrelsen för teknisk utveckling Utveckling av mätme-

(STU), Stockholm toder samt framtagan-

de av basutrustning

och en film

Marknads-Innovator AB, Sundby- Provning av stänk-

berg skydd

Monsanto (Deutschland) GmbH, Provning av stänk-

Düsseldorf skydd

Statens väg- och trafikinstitut, Viss databearbetning

Linköping och produktion av

en konferensrapport

Rapporten utges också i en engelsk version:

(This report is also issued in an English version:)

SANDBERG, U: Efficiency of Spray Protectors - Tests

1979. Report No. 199A, National Swedish Road and

Traffic Research Institute, Linköping (1980).

Inom detta arbete har även en konferensrapport som

sammanfattar projektarbetet 1978-1980 författats:

SANDBERG, U: Improved spray protectors for commercial
vehicles - An approach to increase traffic safety.

The International conference on Ergonomics and Trans-

port, University of Swansea, Wales, U.K. (1980).

Den engelska versionen av rapporten (VTI rapport 199A)

är något utförligare än denna svenska version. Detta

motiveras av att endast ett fåtal läsare torde vara

intresserade av de mer detaljerade beskrivningarna.

I de fall mer utförlig information behövs kan denna

erhållas från den engelska rapporten.
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Effektivitet hos stänkskydd - Mätningar l979

av Ulf Sandberg

Statens väg- och trafikinstitut

581 01 LINKÖPING

REFERAT

Med avsikt att undersöka effektiviteten hos ett antal

nya stänkskydd för lastbilar, har mätningar utförts

av stänkalstringen från fyra lastbilar utrustade med

olika stänkskydd. Experimenten utfördes på en konst-

bevattnad provbana vid fordonshastigheten 80 km/h och

1 - 1,5 mm vattendjup. Siktnedsättningen som orsakades

av stänket uppmättes med särskild apparatur i olika

positioner relativt fordonen.

Totalt testades 10 olika kombinationer av fordon och

stänkskydd, inkluderande standardtyper enligt svenska

och brittiska förhållanden. Analyser gjordes dels av

stänkets utbredning enligt mätningarna, dels av foto-

grafier och filmer som illustrerade stänkalstringen.

De mest effektiva stänkskydden reducerade stänket med

c:a 30% jämfört med då de svenska standardstänkskydden

användes.

Rapporten innehåller en utförlig presentation av mät-

och analystekniken. En detaljanalys av speciella egen-

heter hos respektive stänkskydd redovisas också. Vidare

inkluderas en diskussion om bakgrunden till den nu-

varande situationen vad beträffar stänkskydd, konsek-

venserna för miljön och trafiksäkerheten samt möjlig-

heterna till förbättringar. Baserat på resultaten ges

några rekommendationer beträffande hur stänket från

tunga fordon kan reduceras.
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II

Effektivitet hos stänkskydd - Mätningar 1979

av Ulf Sandberg

Statens väg- och trafikinstitut

581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Vatten- och smutsstänk alstrat av fordon som kör med

höga hastigheter på våta vägar har uppmärksammats som

en icke önskvärd konsekvens av trafiken, vilken på-

verkar vägmiljön och trafiksäkerheten. På olika sätt

påverkas också ekonomin. Det kan nämnas att korro-

sionsskadorna på fordonen, vilka till stor del upp-

kommer p g a stänket, årligen kostar flera miljarder

kronor. Till detta kommer skadorna av saltstänk längs

Vägarnas omgivningar.

Nedsatt sikt vid vått väglag har identifierats av en

vägforskningsgrupp inom OECD som en trafiksäkerhets-

faktor av nästan lika stor vikt som försämrat väggrepp.

Försämringar av sikten kan uppstå på flera sätt, av

vilka stänket utgör ett av de mest uppenbara. I en eng-

elsk trafiksäkerhetsstudie uppges att det finns en av-

sevärd potential för olycksreduktioner om stänket kan

reduceras.

Det finns flera möjligheter att reducera stänkproble-

men - en av dem är att förbättra effektiviteten hos

fordonens stänkskydd.

Avsikten med arbetet som rapporteras här var att stu-

dera effektiviteten hos några typer av stänkskydd för

i första hand lastbilar. Denna undersökning är en fort-

sättning av provningar som utfördes 1978.

Provningarna utfördes genom att upprepade gånger köra

ett par 3-axliga, likadana lastbilar, lastade med con-

tainers, över en konstbevattnad provbana; den ena bilen
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III

utgjorde en "kontrollbil" och var utrustad med stänk-

skydd av originalmodell ("standardstänkskydd") medan

den andra bilen - "testbilen" - utrustades med de stänk-

skydd som skulle provas. Dessutom testades ett par

brittiska lastbilar av typ dragbil med påhängsvagn,

också de lastade med containers. Fordonen kördes med

80 km/h genom testområdet vilket bevattnades till ett

vattendjup av 1 - 1,5 mm, och runt vilket en mängd mät-

apparater var utplacerade.

Stänket mättes såsom ljusreduktionen genom stänkdimman

dels en meter utanför varderafordonssidan i longitu-

dinell riktning, dels tvärs över vägen. Siktreduktio-

nen uppmättes kontinuerligt under varje fordonspassage

vilket innebar att man fick en registrering av sikt-

reduktionen som funktion av läget i förhållande till

fordonet. Informationen beskriver således i vilka lägen

efter och vid sidan av bilen som stänket reduceras och

kan också användas för att räkna ut vissa totalvärden

som på ett enkelt sätt kan representera varje stänkskydd.

skydd.

Som ett komplement till mätningarna fotograferades

också fordonspassagerna på ett enhetligt sätt. Detta

låg sedan till grund för en subjektiv bedömning av en

grupp försökspersoner av stänkskyddens effektivitet.

På det viset erhölls en uppfattning bl a om mätningar-

nas tillförlitlighet för att beskriva den verkliga

situationen. Genom studium av filmer erhölls också

information om hur stänket alstras och utbreder sig.

Totalt testades 10 olika kombinationer av fordon och

stänkskydd. Några av stänkskydden var mycket lika -

avsikten var då att testa inverkan av detaljförändring-

ar. De två nya huvudtyperna använder sig av principen

att förhindra att vattendroppar som träffar stänk-

skydden skall sprida sig ut i luftturbulenserna runt

fordonet. Detta sker antingen genom att "absorbera"

vattendrOpparnas rörelseenergi (typ M) eller att "lik-

rikta" vattenflödet, dvs att tillåta att drOpparna går
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IV

igenom stänkskyddsmaterialet i en riktning men inte

utan hinder kan återvända (typ GW). Praktiskt åstadkoms

detta genom att ersätta eller komplettera de befintliga

stänkskydden med nya material; för typ M ett plastma-

terial med gräsliknande yta, och för typ GW s k sträck-

metall, dvs gallerliknande plåtskivor vilka monterades

på c:a 20 mm avstånd från de befintliga stänkskydden.

Dessutom utökades skyddet på så sätt att sidkanterna

gjordes bredare så att en bättre täckning erhölls

mellan däck och stänkskydd. I några fall monterades

materialet även mellan boggihjulen.

Det stora antal mätningar som gjordes med kontrollbi-

len under olika förhållanden möjliggjorde att med hjälp

av regressionsteknik beräkna inverkan av vissa svår-

kontrollerade testvariabler som vattendjup, vindför-

hållanden och dagsljusets intensitet. Detta är nödvän-

digt för att korrigera bort inverkan av dessa variabler,

vilka annars kan påverka resultatet och ge upphov till

feltolkningar. Resultaten visar bl a att ändringar i

vattendjupet påverkar proportionerna mellan den del av

stänket som alstras som sidsprut från kontakten mellan

väg och däck, och den del som alstras genom avkastning

från däckmönstret. Eftersom den förra stänkkomponenten

inte kan påverkas av stänkskydden innebär det att

stänkskyddens totala effektivitet blir avhängigt vatten-

djupet. I det testade fallet var vattendjupet förhållan-

devis högt och det kan förutsägas att effektiviteten

hos stänkskydden borde vara bättre vid lägre vattendjup

som statistiskt sett är mer vanliga på vägarna.

Resultaten visar att:

0 Den bästa GW-typen, liksom de bästa M-typerna, minskar

siktnedsättningen som stänket orsakarmed c:a 30%

relativt då fordonets originalstänkskydd används.

0 För de brittiska lastbilarna erhölls en förbättring

med 10-20% för stänkskydd av typen M relativt då

"brittiska standardstänkskydd" användes. Det misstänks
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dock att vissa skillnader i fordonsutrustningen

mellan dessa bilar kan ha påverkat resultatet i

negativ riktning. Den sanna effektiviteten för typ

M kan alltså ha varit bättre.

Det kunde konstateras att små skillnader i fordonensC)

utrustning kan påverka stänket fullt mätbart. Två

fordon som ytligt sett var likadana skilde sig t ex

10% i stänkalstring. Dessutom visade det sig att de

något större brittiska bilarna gav upphov till unge-

fär dubbelt så stor siktförsämring som de svenska,

medan en personbil orsakade en betydligt mindre sikt-

försämring. Detta är naturligtvis inget nytt, men

poängterar att fordonens storlek och konstruktion i

mycket hög grad påverkar stänket och kan utnyttjas

för att reducera stänkstörningarna.

0 God överensstämmelse erhölls mellan uppmätta värden

och oberoende subjektiva bedömningar. Det innebär

att mätvärdena är tillförlitliga.

0 De provade stänkskydden verkar vara effektiva för

det de är avsedda, dvs att reducera stänket som

slungas av däcket. Ett undantag utgör dock det stänk

som avslungas så lågt att det passerar under stänk-

lapparna. En del av detta kan dras med i luftturbu-

lenserna till störande höjder. Vidare förbättringar

bör inriktas på att dämpa detta stänk såväl som

sidsprutet från kontaktytan däck-väg. Förutom åt-

gärder på stänkskydden finns möjligheter till för-

bättringar genom ändrad fordonskunstruktion, främst

genom att förbättra aerodynamiken.

Andra egenskaper än stänkskyddseffektiviteten har inte

testats här, men olika aspekter av detta diskuteras i

rapporten. Från tillgänglig information verkar det

emellertid sannolikt att det inte är några allvarliga

praktiska problem förknippade med de nya stänkskyddens
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VI

användning. En systematisk drifttest under verkliga

och varierade förhållanden rekommenderas dock.

Om man skall reducera stänket avsevärt genom åtgärder

på fordonen är det förmodligen nödvändigt att använda

sig av förbättrade stänkskydd, t ex av den typ som

provats här. Effektiviteten som erhållits innebär inte

att problemet är slutgiltigt löst, men är tillräckligt

stor för att motivera att de nya stänkskydden används

som ett led i strävandena att förbättra trafiksäker-

heten och vägmiljön.
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BAKGRUND

År 1978 provade statens väg- och trafikinstitut (VTI)

effektiviteten hos några nyligen uppfunna stänkskydd

avsedda för tunga fordon. Resultaten Visade att det

med förhållandevis enkla medel var möjligt att reducera

fordonsstänket. En förbättring omkring 30-45% för sik-

ten genom stänket var uppnåelig ifall man använde den

effektivaste typen (ref /l/). Provningarna var med

avsikt förenklade i vissa avseenden för att reducera

kostnaderna för en inledande och relativt riskfylld

provning av detta slag. Dessa "förenklingar", eller

avsteg från full realism, var följande:

- Prototyperna testades på en tvåaxlig lastbil med

flak. Detta fordon är inte helt representativt för

de fordon från vilka stänket är mest störande.

- Prototyperna monterades endast på bakaxelns hjul.

De främre hjulen inneslöts av huvar, och det förut-

sattes att stänket från framhjulen på detta sätt

helt eliminerades i relation till stänket från bak-

hjulen. Därmed kunde prototypernas antal reduceras

till hälften.

- Kapaciteten på bevattningssystemet på provbanan med-

gav bevattning av endast en 90 m lång sträcka.

- Stänkskyddstyperna provades olika dagar. Skillna-

der i väderlek och andra omgivningsförhållanden kan

därför i viss grad ha påverkat resultaten, trots att

försök gjordes att kontrollera och kompensera för

detta.

Avsikten med 1979 års tester var att eliminera ovan-

stående nackdelar, och således att undersöka huruvida

resultaten från de "förenklade" mätningarna 1978 kunde

verifieras vid tester under så realistiska förhållan-
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den som var praktiskt möjligt. Därvid utvaldes de två

bästa stänkskydden från de tidigare testerna att ut-

provas tillsammans med några varianter på dessa.

STÄNK SOM EN STÖRNINGSFAKTOR I TRAFIKEN

"Nedsatt sikt är nästan lika viktig som nedsatt frik-

tion, som en trafikolycksfaktor vid regnväder" samman-

fattade en vägforskningsgrupp inom OECD sitt arbete

år 1976 (ref /lO/). Nedsatt sikt vid vått väglag kan

orsakas av många faktorer, t ex siktförsämring genom

regndimman, speglande reflektion på vägbanan och där-

av orsakad bländning, minskad synbarhet av vägmarke-

ringar m m. En annan faktor med mycket stor betydelse

i detta sammanhang är alstringen av vatten- och smuts-

stänk från fordonen som trafikerar de våta vägarna. I

denna rapport behandlas endast inverkan av den sist-

nämnda faktorn.

Stänket kan uppstå på två sätt. Ett sätt utgör undan-

trängande av vatten från kontaktytan mellan däck och

vägbana. Andra möjligheten är att vatten som ryckts

med av däckmönstret genom adhesion slungas av däcket

i tangentiell riktning till följd av centrifugalkraf-

tens inverkan. För båda dessa mekanismer kan stänket

ändra karaktär genom två effekter; den ena innebär

att vattendrOpparna splittras när de möter motriktade

starka luftströmmar, den andra innebär likaså att

vattendropparna splittras - men på grund av att de

träffar ett fast föremål, typ bränsletank eller stänk-

skydd. Vattenstänket som alstras genom undanträngning

består i allmänhet av relativt stora, tunga droppar

som sjunker snabbt mot marken och därför utgör en sikt-

nedsättande faktor endast ganska nära fordonet. Vatt-

net som slungas av däcket, samt droppar som på ett

eller annat sätt splittras, består av betydligt lätta-

VTI RAPPORT 199



re partiklar vilka med lätthet fångas upp av lufttur-

bulenserna runt fordonet. Partiklarna sjunker relativt

långsamt mot marken och kan därigenom förekomma på

långa avstånd bakom fordonet. Mindre vattendroppar för-

sämrar också sikten mer än större vattendroppar med

likvärdig massa räknat per luftvolymsenhet.

Stänket inverkar på trafiksäkerheten på följande sätt:

1. Mötande trafik får försämrad sikt förbi det mötande

fordonet före mötet .

2. Vid själva mötet får de mötande fordonen en plötslig

och intensiv dusch som under några sekunder helt

kan omöjliggöra sikten genom vindrutan. Det händer

att fordonsförare som drabbas av en så plötslig

siktförlust handlar i panik och förlorar kontrollen

över fordonet. Vindrutetorkarna är visserligen av-

sedda att lindra detta problem, men är de inte igång-

satta innan fordonens möte kan det ta flera sekunder

innan föraren lyckats sätta dem i funktion.

3. Fordon som befinner sig bakom det stänkalstrande

fordonet får försämrad sikt genom stänkdimman så-

väl somgenom den vattentäckta vindrutan.

4. Strålkastarna blir smutsiga och ger kortare sikt-

sträckor vid körning i mörker.

5. Smutsiga strålkastare och baklyktor försämrar syn-

barheten hos fordonen.

6. Bakrutan och yttre backspeglar blir smutsiga och

ger försämrad sikt bakåt.

7. Vägmärken 0 d blir smutsiga och får sämre synbarhet.

Samtliga nämnda negativa konsekvenser av stänket inne-

bär inte bara en potentiell säkerhetsrisk genom direkt

inverkan, utan kan också sekundärt bidra till att öka

förarens stressnivå och därigenom prestationsförmågan.
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En annan effekt som är värd att uppmärksammas är för-

oreningen av vägens närmasteomgivningar. Salt som har

utspritts på vägen för att bekämpa halka löses i vatt-

net och stänker vid fordonspassagerna bl a ut vid si-

dan om vägen. Detta kan direkt påverka floran längs

vägen, och kan sekundärt ge upphov till insektsangrepp

på skogen. Saltnedstänkta träd kan nämligen lättare bli

angripna av insekter. Direkt inverkan av saltet i form

av minskad tillväxt och eventuellt också växtdöd kan

spåras - särskilt på barrträd - i en zon upp till 10 m

från vägen (ref /15/).Saltets vegetationspåverkan ver-

kar i de flesta fall vara orsakad av stänkspridningen.

En stor del av fordonens korrosion kan skyllas på stän-

ket. Kostnaderna för detta är enorma (se sid 52). Att

stänket även från andra fordon än det egna påverkar

korrosionen kan ses av att rostskadorna i allmänhet

är värst på fordonens Vänstra sida. Korrosionen har

befunnits vara betydande även för provkrOppar vid si-

dan av vägen (ref /l9/).

Stänket är huvudsakligen en olägenhet som orsakas av

tunga fordon men med påverkan på framför allt person-

bilarna. Förarna av de tunga fordonen befinner sig

högre över vägytan och blir därigenom mindre störda av

stänket. Detta hindrar dock inte att även stänket från

personbilarna av många människor upplevs som störande.

Stänkproblemet har förvärrats under de senaste årtion-

dena beroende på följande faktorer:

o Fordonstätheten har ökat

o Hastigheterna har ökat

0 De tunga fordonen har blivit allt större samtidigt

som de har ökat i antal

0 Ökad användning av Vägsalt har betytt smutsigare

stänk och våtare vägar
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O Ökad användning av dubbdäck har medfört smutsigare

vatten eftersom dubbarna river loss fasta partiklar,

samt ett ökat vägslitage med djupare spår i vägbanan

där vattnet kan samlas.

Hur påverkas olycksstatistiken av stänket? Frågan är

omöjlig att besvara beroende på att endast ett fåtal

har ägnat den någon uppmärksamhet. Statistiken är i

detta fall också ofullkomlig. Här skall nämnas tre

undersökningar som kan ge en liten indikation om för-

hållandena. Den första är utförd i Michigan, USA

(ref /2/) där man fann att omkring 0,2% av samtliga

trafikolyckor berodde på nedsatt sikt på grund av

stänk. I en engelsk undersökning (ref /7/) kom man fram

till ungefär dubbelt så hög olycksfrekvens (motsvarande

1,3% av alla våtvädersolyckor). Dessa siffror härstammar

från första hälften av 1960-talet och är antagligen

inaktuella i dagens situation. I en färskare rapport

anger Sabey (ref /4/) att så många som 7 000 skade-

olyckor per år i Storbritannien kan vara orsakade av

stänket. I en alldeles färsk rapport (från 1980, ref

/l4/) har samma författare försökt uppskatta effekten

av olika trafiksäkerhetshöjande åtgärder på olyckstalen,

och det föreslås att en minskning av stänket med 33%

skulle innebära en potentiell beSparing på 2 000 skade-

olyckor per år i Storbritannien, vilket är ekvivalent

med nästan 1% av samtliga trafikolyckor eller 10% av

alla olyckor som påverkats av vått väglag.

MÖJLIGHETER ATT MINSKA STÄNKET

Möjliga åtgärder för att minska stänket är följande:

1. Öka dräneringen i vägbeläggningen. Ett mycket

effektivt sätt är att använda så kallade dränerande

vägbeläggningar, dvs en typ av beläggning - vanligen

med asfalt som bindemedel - där stenmaterialet ut-
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valts på ett sätt som medför att vattnet kan rinna

vertikalt igenom vägbeläggningens ytskikt och längs

med den underliggande, täta beläggningen ut mot

vägkanterna. Prov med sådana beläggningar pågår.

Observationer under regnväder visar att vid normala

regnmängder är effektiviteten vanligen näst intill

lOO%.

testats i England,

Vägbeläggningens inflytande på stänket har

se ref /5/.

Minska fordonshastigheten. Eftersom hastighetsin-

flytandet på stänket har befunnits vara Ungefär

kubiskt (se kap 9) avtar stänket mycket snabbt då

hastigheten minskas. Vid hastigheter under c:a 60

km/h är stänket vanligtvis inget större siktproblem.

Svårigheten är att i praktiken åstadkomma en sådan

hastighetssänkning.

Förbättra fordonens aerodynamik (minska luftmot-

ståndet). Mindre turbulenser omkring och bakom for-

donen innebär dels att mindre andel stänk kan fångas

upp, dels att det uppfångade stänket transporteras

kortare sträcka. Med hänsyn till resultat redovisa-

de i ref /6/ är potentialen för förbättringar ganska

stor.

Förbättra fordonens stänkskydd. Den praktiska reduk-

tionspotentialen verkar här vara cza 30-50% enligt

de senaste rönen (beror naturligtvis på vad som ut-

gör referens vid en jämförelse).

De första två metoderna ger en reduktion direkt vid

källan och är de mest effektiva om man är villig att

acceptera eventuella nackdelar såsom t ex ökad restid.

Emellertid är det kanske lättare och mer snabbverkande

att få någon av de två senare metoderna i praktiskt

bruk.
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LAGSTIFTNING

För att reducera inverkan av såväl det fordonsalstrade

stänket, som stenar och grus som kan kastas bakåt,

har man i vissa länder infört förordningar som

kräver stänkskärmar och stänklappar. Emellertid har

dessa stänkskydd aldrig dessförinnan varit föremål för

systematiska studier av effektiviteten. Den mest långt-

gående lagstiftningen om stänkskydd anses Sverige ha.

Sverige, Norge och Finland lär t ex vara de enda län-

derna som kräver stänklappar på personbilar. För last-

bilar kräver man stänkskydd som uppfyller villkoren

ifråga om täckning av hjulens vattensprut enligt fig

1 nedan. För tillfället finns dock vissa önskemål om

att "lindra" bestämmelserna.

I Storbritannien kräver man att skärmar skall finnas

på fordonen för att fånga upp modd och vatten som

kastas upp av däcken, såvida inte motsvarande skydd

erbjuds av fordonets chassie i övrigt. Metoderna att

uppfylla villkoren varierar. Många fordon litar på

det bakre överhänget från flaket (eller motsvarande)

och en enkel slät gummilapp som hänger rakt ner bakom

bakersta hjulen. Stänklappar i övrigt krävs inte.

stänkskärmens profil

  

r 1:2 0.1-w
Wx 74

  

   : A

S
d
p

 

777//k//

 

 

727%/ 4//7

 

Figur 1 Stänkskydd på lastbil enligt trafiksäkerhets-
verkets bestämmelser
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I USA finns en frivillig standard (SAE J682) som kräver

att fordonen skall vara utrustade med "skydd mot stänk

och stenskott" på bakre hjulen. En stänklapp, eller

motsvarande, som ger en maximal oskyddad höjd över

vägytan = 1/3 av avståndet mellan stänklappen och hjul-

centrumet, krävs.

En federal lagstiftning föreslogs emellertid år l970

där man avsåg att kräva användning av en mer effektiv

och komplex stänkskyddsanordning, vilken faktiskt var

baserad på systematisk forskning (ref /7/). Förslaget

togs emellertid tillbaka eftersom fordonsindustrin an-

såg att det hade en allvarlig nackdel, nämligen ökad

bromstemperatur under vissa körförhållanden av extrem

art.

De flesta andra industrialiserade länder har en lag-

stiftning liknande de nämnda brittiska och amerikanska

normerna .

NYLIGEN GENOMFÖRDA TESTER AV STÄNKSKYDD

Anledningen till att man försökte introducera nya stänk-

skydd i USA, som framgick av föregående kapitel, var

att man hade funnit att en ny komplicerad typ var be-

tydligt effektivare än den enkla, bakre stänklappen

(ref /8/). Detta arbete ledde inte till en ny förord-

ning, men väl till att flera andra nya stänkskyddsprin-

ciper började testas. Slutligen har detta resulterat i

att en förhållandevis enkel och samtidigt effektiv

konstruktion har kommit fram. Denna är en kombination

av en vinddeflektor på förarhyttens tak (ifall man har

en container eller liknande som last) och stänkskydd

som täcker områdena närmast hjulen, och är av ett nytt

plastmaterial av samma typ som för den här testade M-

typen. Se 7.3.6 i denna rapport samt ref /6/ och /9/.
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I England har Transport and Road Research Laboratory

(TRRL) testat några nya stänkskyddsidêer och funnit

att en förbättring på ungefär 30% jämfört med enkla,

bakre stänklappar var uppnåelig (ref /ll/). Emellertid

ansåg man det behövliga skyddet vara alltför komplicerat

i förhållande till sin effektivitet för att motivera

en ny lagstiftning som kräver användning av dessa

stänkskydd.

Det bör också nämnas att japanska tester har visat att

ganska enkla anordningar kan dämpa stänket avsevärt

(ref /lZ/).

MÄTMETODIK

Mätning av siktnedsättning

 

Mätningarna gjordes på enprovbana (Mantorps motorbana)

där testfordonen passerade mätplatsen ett flertal

gånger i varje testat fall; dvs för varje stänkskydd

som skulle provas. Utbredningen av stänket mättes via

den siktnedsättning som detta gav upphov till, såväl

som en del andra variabler. Provbanan konstbevattnades.

Placeringen av de tre siktmätarna framgår av fig 2.

Höjden över vägytan är 1,0 m, vilket ungefär motsvarar

sikthöjden för personbilsförare. En siktmätare är pla-

cerad så att den mäter tvärs över vägen och de två

andra mäter vid varsin sida längs med fordonet (l m

utanför fordonssidorna). Då fordonet rör sig förbi

mätarna fås en registrering av siktnedsättningen som

en funktion av avståndet relativt fordonet. Exempel

på en sådan registrering finns i fig 13, sid 31.
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Andra mätningar

Förutom siktmätningarna fotograferades fordonspassager-

na från en position 65 m bakom fordonet då detsamma

passerade det centrala mätområdet. För att få en en"

hetlig bakgrund användes "schackbrädesmönstrade" ski-

vor, se fig 3.

En rörlig film producerades också för att medge mer

detaljerade studier av hur stänket uppstår samt för

att jämföra de olika stänkskydden.

I övrigt mättes följande:

- Fordonshastigheten

- Omgivningsbelysningen (dvs dagsljusets intensitet)

- Vattendjupet.hüüjx§5på 24 väldefinierade punkter

längs mätsträckan varefter ett medelvärde beräknades

- Vindhastighet och vindriktning. Momentanvärdena av-

lästes manuellt vid varje fordonspassage

Alla stänkdata, dvs siktnedsättningen i de tre kanaler-

na eller mätpositionerna, såväl som tidsmarkeringar då

fordonen passerade vissa referenslägen spelades in på

bandspelare för senare laboratorieanalyser.

En något mer detaljerad beskrivning finns i ref /l6/.
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Figur 2.
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/

 

Figur 3 Kontrollbilen passerar mätplatsen. Fotografi

av samma typ som användes för subjektiva
jämförelser

6.3 Instrumentspecifikationer

 

Se ref /l/, kapitel 4.3.

6.4 Bevattning

 

Omkring 190 m av provbanan konstbevattnades från ett

rörsystem som var placerat på provbanans ena sida.

Provbanan lutade c:a 2% lateralt och därigenom tvinga-

des vattnet flyta tvärs över banan. Ett vattendjup på

l-l,5 mm uppnåddes.
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Vägbeläggningen

 

Provbanans vägbeläggning var en asfaltbetongbeläggning

typ HABlZT med en relativt väl bibehållen yta. Belägg-

ningstypen tillhör de vanligaste i Sverige. Textur-

djupet mätt med sandfläcksmetoden var cza 0,9 mm. Be-

läggningens yta kan betraktas som ganska "normal",

dvs den var inte extremt slät och inte extremt skrov-

lig. Se vidare ref /l6/.

 

Mätmetodik

Två likadana lastbilar användes parvis. Den ena - test-

bilen - var normalt utrustad med de nya typerna av

stänkskydd men testades även med sina standardstänk-

skydd monterade. Den andra bilen - kontrollbilen -

testades endast med standardstänkskydden monterade,

dvs med sin originalutrustning. Kontrollbilen och

testbilen kördes alltid i par, dvs den ena passerade

mätplatsen cza 20-30 5 efter den andra. Körordningen,

liksom förare, byttes vid vissa tillfällen för att

inga systematiska skillnader skulle uppstå på grund av

dessa. Förfarandet innebar att de båda fordonen blev

uppmätta under så lika förhållanden som möjligt vad

beträffar vattendjup, ljusförhållanden, vind m m. Det

enda som skilde fordonen utslaget över ett stort antal

mätningar var därför den använda stänkskyddstypen,

plus eventuella andra skillnader i fordonens detalj-

utrustning. Inflytandet av sådana skillnader testades

emellertid separat, i och med att båda fordonen jäm-

fördes med varandra i en mätserie då de var utrustade

med samma stänkskydd.

Vid efterföljande analyser kunde antingen de båda for-

donen - dvs stänkskydden - jämföras för varje mätserie,

eller kunde kontrollbilen som kördes genom alla mät-

serier utrustad i exakt samma skick utgöra en kontroll-
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mätning, vilken talade om hur mycket förhållandena

skilde sig mellan de olika mätserierna (vind, vatten-

djup, ljus) varefter korrektioner för detta kunde in-

föras. På så sätt kunde inverkan av systematiska fel

reduceras till ett minimum.

Inom varje mätserie - dvs en per stänkskyddstyp -

gjordes cza 20-40 körningar med varje fordon. Totalt

gjordes mer än 700 körningar. Fotografier togs normalt

inom varje mätserie; c:a 18 stycken per fordon. I mät-

serie Ml blev dock tyvärr filmen förstörd vid åter-

spolningen i kameran.

För atten körning skulle bli godkänd användes stränga

urvalsprinciper. Dessa innebar:

l. Vindhastigheten i körriktningen fick inte överstiga

4,0 m/s (både mot- och medvind)

2. Vindhastigheten i sidled (vindvektorns sidkomponent)

skulle understiga 2,0 m/s,

kombinerat med villkoret:

Stänket uppmätt i ena sidokanalen fick inte vara

mer än 4 ggr starkare än i andra sidokanalen

Vindhastigheter understigande 3,0 m/s accepterades

dock om uppmätt stänk i ena sidokanalen inte var

mer än 2 ggr starkare än i andra sidokanalen

3. Inga störningar i stänkkurvorna fick vara synliga

Alla villkor måste vara uppfyllda samtidigt. Urvals-

principerna grundade sig på dels inflytande av vind

enligt tidigare test (ref /l/) dels på regressionstes-

ter på här föreliggande data. Ett visst vindinflytande

kvarstår dock trots detta men korrigeras bort via ett

förfarande som beskrivs i avsnitt 8.2.
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FÖRSÖKSPROGRAM

Försöksvariabler

 

Fordonshastigheten var 80 km/h vid alla tester, utom

då hastighetsinflytandet testades,d§iäven 70 km/h an-

vändes. Förutom att hastigheten 80 km/h är lämplig ur

experimentell synvinkel motiveras den av att lastbilar

i praktiken oftast körs med denna hastighet trots att

hastighetsgränsen generellt är 70 för dessa fordon.

Tabell 1 redovisar alla relevanta data beträffande

variabler som var svåra eller omöjliga att kontrollera

men vars inflytande bedömdes vara väsentligt. De an-

givna värdena är medelvärden beräknade över en hel

mätserie. Beträffande tillåtna maximalvärden för vin-

den vid varje enskild körning: Se avsnitt 6.6.

  

 

  

 

 

 

 

  

 

Tabell 1. Medelvärden för vissa sekundära variabler

Mätserie vattendjup Belysning Vindhastighet
! (dagsljus)

,_4 I
3 I 4.)

(1) -r'w F4 1 .§4
"U .22 :5 4.) .-4
u .n x M
:(0 a ,1: -v-i 'J'J

> M s ä 5
H 0 ä y 0 . 0

8 8.. :g H -4
'2 > m 1:: an H :1 H 2:

mm mm mm lux/100 m/sx m/s

ST 1/ ST 0 1,38 1,32 1,44 608/654 0,8/0,6 0,6/0,8

GW 1/ ST 0 1,26 1,41 1,10 328/309 3,0/2,9 1,2/1,2

GW 2/ ST 0 1,09 1,23 0,95 426/442 2,9/2,6 1,1/1,2

GW 3/ ST 0 1,24 1,52 0,96 83/83 1,8/2,4 1,1/0,8

M 1 / ST 0 1,07 1,26 0,89 408/460 0,4/0,6 -0,1/-0,5

M 2 / ST 0 1,18 1,60 0,76 434/484 0/0 -0,7/-0,7

M 2 / ST 0 1,09 1,01 1,18 436/438 1,4/1,3 -0,6/-0,6

M 2 / ST 0 1,22 1,21 1,23 650/650 0,7/0,8 -0,8/-0,9

M 3 / ST 0 1,35 1,32 1,38 1/3 -0,3#0,9 -1,2/-1,2

MB / 88 1,12 1,10 1,15 600/660 0,4/0,4 -1,7/-1,7

x
Positiv för medvind, negativ för motvind
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Provfordon

Två parprovfordon utnyttjades. Ena paret var två 3-

axlade svenska lastbilar, typ Volvo G89 lastade med en

tom, täckt container. De benämns "ST 0" resp "ST l".

Enda synbara skillnaden gällde stänkskydden i original-

utförande vars läge relativt däck och container kunde

skilja sig upp till 50 mm. Dessa "toleranser" är inte

onormala vad gäller fordon som brukats i några år.

Dessutom hade kontrollbilen helt nya däck runtom, me-

dan 8 av 12 däck på testbilen var slitna ungefär

20-30%. Se tabell 2 och 3 i ref /l6/ för utförligare

fordonsdata.

Det andra fordonsparet var två brittiska lastbilar,

Leyland Marathon, bestående av 2-axlad dragbil och

2-axlad påhängsvagn med container. Meningen var att

de skulle vara identiska, förutom stänkskydden, men

när de anlände visade de sig vara olika i vissa av-

seenden. Skillnaderna illustreras av fig 4 och ll, och

innebär huvudsakligen att fordon MB var cza 0,25 m

högre än BS samt hade en container som "sluttade"

något. Det senare kan medverka till att bygga upp ett

övertryck under containern vilket kan "trycka ut"

stänket längs sidorna. Däcksutrustningen var inte

heller helt lika, huvudsakligen innebärande att driv-

axelns däck på fordon MB hade grövre mönster än BS.

Sammantaget kan man gissa att fordon MB i basutförande

kan vara sämre ur stänksynpunkt än fordon BS.
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Figur 4 Provfordonen
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Provade stånkskydd

 

§19

gtandardstånkskydd", dvs originalutrustningen på kont-

rollbilen,

bestämmelserna om stånkskydd.

se fig 5. De tillfredsställer de svenska

Detta utförande är det

ena av de två utföranden som dominerar på svenska

lastbilar; den andra typen avviker endast på så sätt

att den har en rundad form som följer hjulets omkrets

se t ex fig 7 i ref /l/. Avstånd

150 mm.

lite annorlunda,

mellan stånklappar och vägyta 2

§&&
\\\

Kontrollbilen (typ ST O)
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)

Testbilen i originalutförande,

skydd".

dvs med "standardstänk-

Den är alltså huvudsakligen lika med ST 0. De

skillnader som var märkbara har redovisats i avsnitt

7.2. Avståndet mellan stänklapparnas nedre kant och

vägytan var c:a 130 mm.

 

Figur 6 Testbilen utrustad med "standardstänkskydd"

(typ ST 1)
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Förkortningen GW härstammar från upphovsmännens namn;

gustafson och Eeimar. Denna typ av stänkskydd, liksom

samtliga andra nya typer, testades på den s k test-

bilen. Stänkskyddet utnyttjar fordonets originalstänk-

skydd, vars insidor dock har täckts av sträckmetall

med maskvidden 6 X 4 mm2, Distansen mellan sträckmetall

och originalstänkskydd är 20 mm. I övrigt har materia-

let monterats:

0 Extra sidkanter utanför hjulen enligt fig 7

0 Extra skiva mellan hjulen på boggin

Avståndet mellan stänklappar och vägyta är c:a l50 mm.

Principen för materialets dämpande inverkan är en

slags "likriktande" effekt, dvs vattendropparna tillåts

passera igenom i en riktning men inte tillbaka igen.
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togs bort.

Lika GW 2, men strackmetallskivan mellan bakre hjulen

Figur 8 Typ GW 2

 

hjulen del

Se fig 8.

Samma som GW l,

Hjulen tacktes dar endast av strackmetallen.

VlS togs bort i framkanten och på ovansidan.

utom att originalstanksk ärmen på bak-

20
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En konstruktion utförd av företaget Monsanto som kallas

"Spray Guard". Testbilens ordinarie stänkskydd ersattes

med den typ somvisas i fig 9. Materialet utgörs av

skivor av plast som täcks av en gräsliknande yta. En

nära motsvarighet säljs i Sverige som dörrmatta. Se

fig 14 i ref /l/. Avståndet mellan stänklappar och

vägyta varframtill c:a 80 mm och baktill c:a 180 mm.

Principen för materialets dämpande effekt är att den

gräsliknande ytan skall uppta vattendropparnas kine-

tiska energi så att denna inte omsätts till en splitt-

ring och återstuds av vattendrOpparna. Det uppsamlade

vattnet skall avrinna i botten av materialet.

 

 

' '-// ' ' '/ /I
441 ,/ .z///'../.-.//./.v.'

Figur 9 Typ M 1
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P22._-

Samma som M 1, utom att de

för att följa däckens periferl.
Se fig

Typen testades tre gånger vid vilka va

något olika. Dessa tester ka llas M 2a,

bakre sidkante
rna skars av

10.

ttendjupet
var

M 2b och M 20.

 

 

Typ M

13.12

Samma som M 2,

längdes c:a 40 mm neråt så a

blev cza l40 mm.

VTI RAPPORT
l99
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utom att de bakre stänklappar
na

tt avstånd

för-

et till vågytan
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II
I)
I
m

BS betyder brittisk lastbil utrustad med standardstänk-

skydd. Detta var den ena av de två brittiska lastbilar

som Monsanto levererade för provning av deras material.

Fordonet utnyttjar sina originalstänkskydd. Utförandet

är typiskt för lastbilar i Storbritannien. Detta ut-

gjorde det referensfall mot vilket typ MB jämfördes.

^á%áa/

Figur ll a-c Typ BS

 

Jämförelse mellan fordonen BS (till

vänster) och MB

Figur ll d
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7.3.10 Ms_

Förkortninge
n betyder Monsanto stänkskydd,

grittisk

lastbil. Detta är samma fordonstyp
som BS (skillnade

r-

na redovisas
i avsnitt 7.2) men utrustad med stänk-

skydd marknadsför
da av Monsanto under namnet "Clear

Pass". Materialet
är samma som används i typerna M i -

M 3.
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ANALYSMETODER

Analys av stänkmätningar

 

Mätningarna analyserades med hjälp av ett datorprogram.

Instrumenteringen vid analyserna framgår av fig 19 i

ref /1/.

De data som erhölls vid analyserna var följande:

1. giktnedsättningen för de tre mätpositionerna (tvärs-

riktning, vänster sida, höger sida) sgm_fgnkti9n_ay

lQESlEEQiQsllê_êY§§åné§E relativt fordonet; s k
stänkutbredningskurvor. Eftersom varje mätserie be-

stod av 8-27 accepterade körningar, beräknades me-

delkurvan representerande hela mätserien. Vidare

slogs kurvorna för vänster och höger sida ihop till

en medelkurva representerande sidolägena. Fig 13

visar vilken typ av information som erhölls på detta

sätt.

2. Msêêlêikfaséêäffêiggsa beräknad över en 120 m lång
sträcka längs fordonets rörelseriktning. För att få

ett ensiffervärde som representerade stänket för

varje mätposition, beräknades medelsiktnedsättningen

utgående från ovanstående beskrivna stänkutbred-

ningskurva. Vid alla sidomätningar gjordes beräk-

ningarna med start vid fordonets framända till 120 m

bakom densamma. För tvärsmätningen kunde beräkning-

arna inte påbörjas närmare fordonet än 4,5-6 m bakom

bakändan, men omfattade sedan 120 m bakåt från

denna punkt.

3- IQEêlê-êikEQêåêäEEQlQQQE_§Y§E_lZ9-9- I Vissa fall
har totala siktnedsättningen genom hela stänkmolnet,

dvs över hela 120 m-sträckan enligt ovan beräknats.
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4- ng_mêêimêlê_ê;Efaeêêäzfaiagsa_êyer_eg_lå_m_låag
mätsträgka. Motivet för denna beräkning är att jäm_

föra måttet som sådant med måttet enligt p. 2 ovan,

samt att jämföra med vissa utländska mätningar där

man uteslutande använt detta mått (ref /6/).

Utförligare beskrivningar av måtten redovisas i ref

/l6/.

Som visas i ref /16/ är sambandet mellan värdena en-

ligt p. 4 och 2 tämligen entydigt, dvs man får samma

rangordning mellan stänkskydden oberoende av vilka mät-

värden man väljer. Eftersom värden enligt p. 2 har

större noggrannhet får dessa utgöra grunddata för slut-

satserna i denna rapport.

Läsare som önskar en mer utförlig redovisning hänvisas

till ref /16/, där även stänkutbredningskurvor enligt

p. 1 redovisas fullständigt. Stänkutbredningskurvorna

är värdefulla för att upplysa om detaljer i stänkut-

bredningen. De slutsatser som kan dras utgående från

dessa kurvor är dock samtliga redovisade i kapitel 10

i föreliggande rapport.

Inverkan av sekundära variabler. Korrektionsförfarande

 

De variabler som förväntas eller befaras inverka på

stänkmätningarna är fordonshastighet, vattendjup, vind-

hastighet, vindriktning och omgivningsbelysning (dags-

ljusets intensitet).

Den nominella hastigheten var 80 km/h. Korrektioner i

stänkmätvärdena för avvikelser från nominella hastig-

heten (upp till i 5 km/h tilläts) utfördes enligt sam-

bandet (se avsnitt 9.1.5 samt ref /l/):

siktnedsättning w (hastighet)3
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Genom att kontrollbilen testades vid samtliga mätserier,

och de sekundära variablerna inte var helt lika vid

dessa tillfällen, erhölls något olika stänkvärden vid

de olika mätserierna för kontrollbilen trots att denna

var exakt likadan hela tiden. Avvikelserna beror då på

experimentella fel. I den mån dessa beror på de nämnda

sekundära variablerna kan korrektioner för detta in-

föras. Det fordras då att variablernas inverkan kan

bestämmas. Så har skett i detta projekt, utnyttjande

s k lineär multipel regression. Därvid utgjordes den

beroende variabeln av antingen siktnedsättningen i

tvärsled (T) eller i sidoläget (S), medan oberoende

variabler var belysning (B), vattendjup (D), kvoten

mellan vattendjupet i vänster och höger hjulspår (Q)

och vindhastigheten i körriktningen (W).

Resultatet visade att systematisk inverkan av samtliga

variabler utom Q kunde spåras. Därför har korrektio-

ner för deras inverkan införts enligt tabell 2 nedan.

De resultat som redovisas i fortsättningen är korrige-

rade. Korrektionerna har givits storleken 0 vid vissa

referensvärden; i detta fall vindstilla, 1 mm vatten-

djup och 60 000 lux dagsljus.

Tabell 2. Korrektioner till följd av sekundära variab-

  

 

ler

E Referensfall Korrektioner till siktmedelvärden

_3 enligt tabell 3
H _ .

;2 A T [%/8 m A 3 L%/2 m]

B 60000 lux 5,5°10_6(B-60000) 0,8'10_6(B-60000)

D 1 mm l,2 (D-l) 0,l3(D-l)

0 m/s 0,063'W 0,016'W
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Subjektiv utvärdering från fotografier

 

En subjektiv uppskattning av stänkskyddens effektivitet

baserad på fotografier gjordes med det dubbla syftet

att klassificera stänkskyddens effektivitet subjektivt,

samt att undersöka om det fanns något samband mellan

de uppmätta värdena och hur man subjektivt uppfattar

stänkförändringarna.

Par av fotografier sammanställdes. Varje fotografi var

taget från samma kameraposition 65 m bakom fordonet

(fig 3). Varje par motsvarade en passage av kontroll-

och testbilarna. Eftersom dessa passerade inom mycket

kort tidsrymd efter varandra var ljusförhållandena,

liksom andra sekundära variabler, mycket lika vad

gäller jämförelse mellan varje par.

För varje mätserie baserades valet av fotografipar på

samma principer som mätningarna, se avsnitt 6.6, med

den extra begränsningen att inte samtliga passager hade

fotograferats. Detta medgav att 6-l0 fotografipar kunde

accepteras för den subjektiva utvärderingen inom varje

mätserie.

Tio välutbildade män utan förkännedom om stänkprojektet

instruerades att bedöma "stänkintensiteten" för vänstra

fotografiet i förhållande till högra fotografiet för

varje par. Två fordon - som alltså var utrustade med

var sitt stänkskydd - jämfördes på detta sätt. Ordnings-

följden för fotografierna (vänster - höger, samt till-

hörigheten till en bestämd mätserie) varierades på alla

tänkbara sätt. Alla detaljer som kunde avslöja vilka

stänkskydd som jämfördes var kamouflerade. Endast stän-

ket på en höjd överstigande 0,5 m över vägytan var

synligt.
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Det visade sig att försökspersonerna rangordnade stänk-

skydden efter effektivitet på ett entydigt sätt, men

att de skilde sig betydligt i uppskattningen av stor-

leken på stänkets intensitet. För att möjliggöra en

säkrare rangordning normaliserades därför de erhållna

subjektiva värdena med avseende på referensvärdet 100%

(= båda fotografierna bedöms lika) och variabiliteten

i bedömningarna hos de olika försökspersonerna. Beräk-

ningen redovisas mer exakt i ref /16/.

RESULTAT

Mätningar

 

§E§EEEEQE§99199§EEEYQE

Fig 13 visar ett exempel på en stänkutbredningskurva

beskriven i avsnitt 8.1.1. Vertikala skalan avser sikt-

nedsättningen. De två kurvorna i varje diagram avser

var sin stänkskyddstyp, varav den tjocka linjen avser

testbilen utrustad med standardstänkskydd. Detta be-

tyder att de jämförda kurvorna representerar var sin

stänkskyddstyp monterad på samma fordon. I ref /16/

redovisas samtliga stänkutbredningskurvor.

Msêslrääês9_ê2s§_129_m

Tabell 3 redovisar siktreduktionen uppmätt och beräknad

som medelvärdet över den 120 m långa mätsträckan. Vär-

dena som anges är i absoluta mått, medan de i tabell 4

har blivit omräknade i relation till mätvärdet för

kontrollbilen (=ST 0, utom beträffande typ MB vilken

jämfördes med typ BS). När det gäller att få reda på

effektiviteten hos stänkskydden i relation till stan-

dardstänkskydd, bör jämförelse inte ske mot kontroll-

bilen som i tabell 4 utan mot standardstänkskyddet
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monterat på exakt samma fordon som de testade skydden,

dvs typ ST l. En sådan omräkning har därför gjorts och

presenteras i fig l4. Motsvarande tabellvärden åter-

finns i tabell 6 i kapitel 12.

Tabellerna 3, 4 och 6 utgör alltså successiva omräk-

ningar av primärvärdena tills en jämförelse fås av det

slag som är relevant i detta fall, dvs effektiviteten

hos det testade stänkskyddet i förhållande till ett

standardstänkskydd monterat på samma fordon.

Eåpsälmsafsl;_99gsäêagbef

MätonoggrannhetenIxaabårav Systematiska fel, vars in-

verkan är kända och kontrollerade, samt slumpfel. Sys-

tematiska fel har korrigerats bort så långt det varit

möjligt. Slumpfelen kan uppskattas från spridningen

i mätdata inom en och samma mätserie, och tabell 3

inkluderar också beräknade 95% konfidensintervall, dvs

den felmarginal inom vilken det sanna mätvärdet ligger

med 95% sannolikhet. Värdena som anges i fig 14 och

tabell 6 bör vara omkring 10 procentenheter åtskilda

för att eventuella skillnader skall vara statistiskt

signifikanta på denna konfidensnivå.

Denna uppskattning av slumpfelen ger egentligen en

onödigt stor osäkerhetsmarginal. Detta beror på att

korrektioner för vind, vattendjup och belysning gjor-

des endast på medelvärdena för varje mätserie. Hade

korrektionerna istället gjorts på varje enskild kör-

ning hade de enskilda mätvärdena varieratmindre. Det

var emellertid alltför tids- och kostnadskrävande att

göra en så omfattande korrigeringsprocedur och slut-

resultatet påverkas inte heller av detta, förutom att

slumpfelet blir något överdrivet. Det "sanna" slump-

felet bedöms vara endast hälften så stort som det

angivna.
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[%/8 m]

201 Mätning tvärs körriktning

  

 

 

 

1 T

0 20 40 60 80 100 120 [m]

Avstånd efter fordon

[6/2 m] Mätning längs fordonets sidor
8.

64

 

 

 

100 120 [m]
Avstånd efter fordon

Figur 13 Stänkutbredningskurvor

'---' Standardstänkskydd

Typ GW 1
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Tabell 3. Uppmätt siktnedsättning normaliserad till

1,0 mm vattendjup, 80 km/h, vindhastighet

0 m/s, 60000 lux. Tabellvärdena uttrycks som:

?värsriktningz % 1justransmissionsdämpning
mellan två punkter 8 m isär. Medelvärde över
4-124 m bakom fordonenX .

åidgriktning: % 1justransm.dämpning mellan
två punkter 2 m isär. Medelvärde av vänster

och höger sida och över en sträcka 0-120 m

längs med och bakom fordonen.

"+" = Skillnaden mot ST 0 är ej statiskt sig-

nifikant (5% risknivå)

äâküümt

SüüüWäWp WUKEM$TWE Münmmmzü®r

Medelv" Konfidens- Medelvärde Konfidens-
[%/8 I intervall /2 intervall

ST 1 2,50 0,14 0,939+ 0,076

ST 0 2,27 0,10 0,860 0,054

GW 1 1,74 0,23 0,701 0,108

ST 0 2,26 0,28 0,853 0,086

Gw 2 1,85 0,22 0,753 0,084

ST 0 2,31 0,16 0,873 0,075

GW 3 2,05+ 0,20 0,819+ 0,092

ST 0 2,24 0,22 0,835 0,117

M 1 1,84 0,11 0,763 0,060

ST 0 2,28 0,18 0,843 0,044

M 2 test a 1,95 0,16 O,906+ 0,070

ST 0 2,30 0,11 0,865 0,050

M 2 test b 1,76 0,16 0,657 0,041

ST 0 2,15 0,12 0,840 0,055

M 2 test C 1,92 0,11 0,661 0,043

ST 0 2,20 0,09 0,823 0,068

M 3 1,85 0,08 0,692 0,059

ST 0 2,25 0,09 0,853 0,069

MB 2,14 0,15 1,423+ 0,093

BS 2,58 0,29 1,507 0,139

x
MB & BS: 6-126 m
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Tabell 4.

(J
J

U
)

Stänktäthet uttryckt som kvoten:

stänk för typ X

stänk för ST 0

Sidovärdet är medelvärde av vänster och höger
sida. Normaliserade värden. Observera att det
dåliga värdet i sidoriktningen för M 2, test
a, beror på att vattendjupet då var extremt
(se tabell 1). Detta gäller i viss mån även
GW 3 och M 1.

   

   

  

  

 

          

   

   

Stänktäthet för testad typ i rela-
tion till kontrollbil ST 0

Jämförda stänk-
skyddstyper

Mätriktning: Tvärs Mätriktning: Sidor

ST 1/ST 0 1,101 1,092

GW 1/ST 0 0,767 0,822

GW 2/ST O 0,802 0,863
GW 3/ST 0 0,914 0,981

M 1/ST 0 0,808 0,905

M 2/ST 0 test a 0,849 1,047

M 2/ST 0 test b 0,819 0,782

M 2/ST 0 test c 0,875 0,803

M 3/ST 0 0,820 0,811
MB /BS 0,829 0,944

Förbättring Vänster stapel (skuggad):

relativt Tvärsmätning

standardstänkskydd Höger stapel Sidomätning

( %)

r-
2 0 -

10 *

ST() GW1

Figur 14 Ökning i effektivitet relativt standardstänk-
skydd (dvs typ BS för MB, typ ST 1 för övriga).
Värdena baseras på tabell 3. Värdet för typ M 2
är baserat på medelvärdet av test M 2b och M 2c.
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Samband mellan olika stänkmått

Se ref /16/.

Eêêfisbêfêiaâlyzêeéê

Hastighetens inverkan på stänket testades genom att

göra en extra körning vid 70 km/h med fordon ST l.

Kvoten mellan siktnedsättningen vid 80 resp 70 km/h

blev då 1,48 för tvärsmätningen och 1,46 för sidomät-

ningen. Om detta resultat kan generaliseras innebär

det att siktnedsättningen är prOportionell mot (has-

tigheten)2'9 dvs hastighetsexponenten blir cza 3,0.

I ref /l/ erhölls hastighetsexponenten 3,1.

Genom att studera stänkutbredningskurvor är det möj-

ligt att konstatera att det undanträngda stänket från

däck-vägkontakten (tunga droppar nära fordonet) är

relativt Opåverkat av hastigheten, medan övrigt stänk

(som slungats av däcket och ger relativt lätta drOppar

på långa avstånd från fordonet) påverkas mycket starkt

av hastigheten. Detta kan troligen förklaras med att

beträffande det undanträngda vattnet är det samma

mängd som skall trängas undan oavsett hastigheten, men

beträffande det avslungade vattnet påverkas detta i

hög grad av de mycket starkt tilltagande luftturbulen-

serna då hastigheten ökar.

122§§Eê9_êy_âêrgaéärê_2êriêêler

Se avsnitt 8.2, samt ref /16/.

laysrtê9_êy_yêffeaéigpê§_på_gpgmêff_§fänkêryééêeffet-

firitsä

Typ GW 3, M 1 och M 2 (test a) provades oavsiktligt

med något högrevattendjup än de övriga stänkskydden.
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Det uppmärksammades att detta påverkade effektiviteten

i sidolägena negativt. Anledningen till detta tros vara

att det undanträngda vattnet från däck-vägkontakten,

vilket inte kan kontrolleras av stänkskydden, ökar

mycket starkt just i denna mätposition då vattendjupet

ökar. Se vidare diskussion i avsnitt 9.1.7 och 10.2 i

ref /16/.

êfägä_f§âg_sa_9srê99921

Som en intressant jämförelse uppmättes stänket som

alstrades från en personbil vid hastigheten 90 km/h.

Personbilen var en Volvo 245. Den uppkomna siktreduk-

tionen var liten och svår att mäta med precision, men

följande resultat erhölls:

- Medelsiktnedsättningen över en 120 m

sträcka längs med bilens sidor

0,10 %/2m(1,4 m ut från dessa)

- D:o i tvärsriktningen 0,52 %/8m

Dessa värden bör jämföras med motsvarande för lastbi-

larna (tabell 3). Det betyder att siktnedsättningen

i sidolägena för personbilen relativt lastbilen är

7 ggr mindre och i tvärsriktningen 4 ggr mindre.

Den direkta siktnedsättningen är således liten, men

då stänket träffar en annan bils vindruta kan stänket

ändå vara irriterande. Det finns även andra effekter

av stänket (se kapitel 2) vilket gör att man inte bör

bagatellisera stänket från personbilar trots att den

direkta siktnedsättningen i luften är liten; särskilt

som personbilarna till antalet kanske är 10 gånger

flera än lastbilarna.
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§291e5§iz-2§rääêe§igq

I tabell 5 presenteras resultatet av den subjektiva

utvärderingen från fotografier.

  

    

 

Tabell 5. Resultat av subjektiv utvärdering från foto-
grafier. Stänkintensitet i % relativt kont-
rollbilen. I högra kolumnen har dock resul-

tatet omräknats i förhållande till standard-
stänkskydd på testbilen (ST l).

Stänkskydds- Stänkintensitet Konfidens- Förbättring i
typ (% rel. ST 0) interval % re. ST 1

(95%)

ST 1 110,8 4,7 ref.

ST O ref lO

(Wll 82,5 5,5 26

CWJZ 86f7 3,8 22

GW'3 84,7 4,0 24

Fil - - -

M.2 (test a) 92,2 3,4 17

M.3 81,2 4,2 27

MB 81,2M 5,6 19x

x
BS utgör referens för typ MB
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Samband mellan subjektiv och objektiv utvärdering

Genom att studera sambandet mellan de subjektivt er-

hållna uppskattningarna av stänket och de uppmätta vär-

dena kan vissa slutsatser dras beträffande inverkan av

det höga vattendjupet som förekom vid vissa mätningar.

Observera att de subjektiva värdena är bedömda utgående

från stänket i hela området bakom och vid sidan om

bilen. Se vidare kap. 10.5.

AUppm"=i1=t (M) Tvärsrüçtn. ( + =

% 30- + M. =2,0+0,93°Subj
R=0,81
sign. p < 0,03

Sidoriktn ( ' )=

=-lO,5 +l,2°Subj

R=0,78

sign. p< 0,04

  

r

10 20 30 ?5

Figur 15 Korrelation mellan subjektivt utvärderad

effektivitet och uppmätt effektivitet i

tvärsriktning (+) och sidoriktning (°).

#txpmkt(M)

%30<

20' M_ =-4,4+l,l°Subj
R=OÅ4
sign. p < 0,02

10<

Subj.

  

 

Figur 16 Samma som i fig 15, men här har uppmätta vär-
den för tvärs- ochsidoriktning slagits ihOp.
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Observationer från filmer

 

Från de filmade avsnitten har bl a följande observa-

tioner kunnat göras:

0 Mycket stänk bestående av små vattendroppar härrör

från området i närheten av stänkskydden då standard-

stänkskydd används. Det mesta av detta stänk - i

vissa fall allt stänk - försvinner då de nya stänk-

skyddstyperna GW och M används. I något fall är dock

effektiviteten inte fullgod; t ex när man studerar

stänket från framhjulen vid körning i extremt högt

vattendjup (typ GW). Se fig l7. Därvid stänker rela-

tivt stora drOppar ut från stänkskärmen. Det verkar

som om materialet vid detta tillfälle, som i och för

sig är extremt, blir mättat. Effektiviteten på bak-

hjulen tycks dock även under dessa omständigheter

vara god.

0 För typ MB är någon förbättring beträffande stänket

bakom andra axelns hjul inte synlig, men i övrigt

gäller i huvudsak de ovan angivna observationerna

även denna typ. Förhållandet kan eventuellt påverkas

av att däckmönstret på däcken på denna axel var

grövre för typ MB än för typ BS.

 

Figur 17 Effektiviteten är god vid bakhjulen men mindre

god vid framhjulen. Stort vattendjup. Typ GW l.
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Fig 18. Typ GW l (överst) Fig 19. Typ MB (överst)

jämförd med ST 0. jämförd med BS.

 
Fig 20-21. Typ M 2 (överst) jämförd med ST O.
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DISKUSSION

Inverkan av belysning och vind på resultaten

 

Belysningen, dvs dagsljusets intensitet, inverkar på

mätvärdena. Skillnaden mellan totalt mörker och fullt

solljus är 5-l7% på de uppmätta värdena. Orsaken är

att en liten del av omgivningsljuset registreras av

apparaturen.

Stänket avtar i intensitet ungefär 2-3% per m/s med-

vind i körriktningen, och tvärtom för motvind. Detta

kan jämföras med inverkan av fordonshastigheten som är

c:a 14% per m/s.

De nämnda effekterna har korrigerats bort från slut-

resultaten enligt beskrivning i avsnitt 8.2.

En något utförligare diskussion finns i ref /l6/.

Beroende av vattendjup

Enligt mätningarna innebär en Ökning av vattendjupet

inom det här använda intervallet och för de aktuella

testerna att stänket minskar något vad beträffar total-

värdena. Detta resultat är överraskande men kan för-

klaras med att prOportionerna mellan tunga och lätta

vattendrOppar ändras med stigande vattendjup, på så

sätt att de tunga dropparna tilltar på bekostnad av

de lätta. Trots att den totala vattenmassan i luften

kanske ökar kan siktreduktionen bli oförändrad eller

t o m mindreu eftersonxsmå, lätta vattendroppar påver-

kar sikten mer än stora och tunga droppar. Se vidare

diskussionen i ref /16/.
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Konsekvenser av vattendjupsinflytandet

Andelen tunga vattendrOppar, dvs framför allt det bort-

trängda stänket, ökar alltså med Ökande vattendjup.

Typerna GW 3 och M 2 (endast test a) provades med högre

maximalt vattendjup än de andra stänkskydden och deras

dåliga effektivitet nära fordonet (se fig 20 resp 22

i ref /l6/) vid sidmätningen kan till stor del säkert

skyllas på vattendjupet.

Stänkskydd är mindre effektiva vid höga vattendjup

eftersom en stor del av totala stänket då alstras på

ett sätt som inte kan kontrolleras av stänkskydd. Detta

gäller i första hand för det stänk, bestående av tunga

vattendroppar, som förekommer nära fordonet, medan

stänkskydden fortfarande har viss effektivitet för

lättare vattendroppar på större avstånd från fordonet.

Tester av effektivitet hos stänkskydd bör ske både vid

relativt litet och relativt stort vattendjup för att

täcka in dessa effekter.

Subjektiv bedömning av stänket

 

Det finns en stor variation beträffande hur stora

differenserna mellan olika stänkskydds effektivitet

upplevdes av försökspersonerna. T ex hände det att en

person ansåg att skillnaden var 10% i stänk medan en

annan ansåg att den var 40%, för att ta extremvärden.

När det gällde rangordningen mellan stänkskydden var

dock bedömningarna enhetligare.

Sambandet mellan subjektivt och objektivt erhållna

värden

I fig 15 kan det ses att korrelationen mellan uppmätta

och subjektivt bedömda värden är mycket god, utom vad
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gäller sidovärdena för typ MB och de typer som testa-

des med mycket höga maximala vattendjup;

och M 2 test a.

dvs typ GW 3

Vid studium av stänkutbredningskurvorna finner man att

det just för dessa stänkskydd förekommer mycket inten-

sivt stänk nära fordonen. Därför antas det att en stor

del sidsprut (undanträngt vatten), vid de vattendjup

som då förekom, råkade koncentreras just i en position

som överensstämmer med sidomätningen. Denna inverkan

blir mycket mindre vad gäller tvärsmätningen och den

subjektiva bedömningen, eftersom dessa tar hänsyn till

ett större område runt och bakom bilen.

Därför bör försiktighet iakttas vad gäller sidomätning-

en såsom representativ för vad som händer med stänket

som helhet runt fordonen. Däremot är sidomätningen

ändå viktig eftersom den trots allt beskriver en mycket

känslig position, t ex vid omkörningar.

Resultat för de olika stänkskydden

 

Iyp_§I_l_99h_§I_9

Dessa typer gav en skillnad i effektivitet på 10%,

oavsett utvärderingsmetod. Det finns en svag tendens

att det ökade stänket från ST 1 är koncentrerat ganska

nära bilen. Skillnaden kan därför bero till viss del

på ganska stora vattendroppar (sidsprut). Detta stämmer

med iakttagelsen att ST 1 hade något mer slitet däck-

mönster än ST 0 Vilket ju medför att mer vatten måste

trängas undan från kontaktytan däck-väg.

EZE-§W-Å

Denna typ ger en rätt enhetlig stänkdämpning vilken

mätposition som än studeras. Bästa effektiviteten upp-
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nås kring läget 20 m bakom bilen vilket ju är en kri-

tisk position vid omkörningsmanövrer.

IyE_§W_Z

För avstånd överstigande 15 m bakom fordonet verkar

denna typ vara lika effektiv som GW 1. Den negativa

skillnaden gäller kortare avstånd. Man kan då spekulera

om att de "transparenta" delarna av bakre stänkskydden

tillåter att ganska tunga droppar med hög rörelseener-

gi förmår penetrera sträckmetallen i riktning framåt-

uppåt trots luftmotståndet från fartvinden, medan

lättare droppar hindras från genomträngningen.

229_§W_â

GW 3 ger en klart mätbar effektivitet vid långa avstånd

bakom fordonet, men är dålig i sidolägena nära fordonet.

Detta är antagligen till stor del möjligt att förklara

(se 10.3). Det

oklart om det faktiskt förekommer en försämring som

med vattendjupets inverkan är därför

beror på åtgärden att ta bort skyddet mellan bakhjulen.

Å andra sidan är det synligt från filmerna att en del

område faktiskt dämpas av skyddet,

borde det

stänk från detta

och när då detta tas bort, som för typ GW 3,

innebära en viss försämring.

Ize_M_l

Typ M 1 är effektiv på distanser större än 10 m bakom

fordonet, men ineffektiv vid sidopositioner nära for-

donet. Detta kan ha samma orsaker som tros inverka

för GW 3,

des tyvärry sånågon subjektiv utvärdering kunde inte

nämligen vattendjupet. Fotografierna förstör-

utföras.
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EXE_M_Z

Om man undantar test a, vilken utfördes med onormalt

vattendjup, kan man notera att effektiviteten syns god

vid alla mätpositioner; kanske speciellt 10-30 m bakom

fordonet. Ingenting indikerar att de något avskurna

sidkanterna skulle ha minskat effektiviteten.

IXB.M-§

Skillnaden relativt M 2 var att bakre stänklapparna

sänktes c:a 40 mm. Den enda noterbara skillnaden i

stänkutbredningen är en något försämrad effektivitet

nära fordonet. Detta behöver inte nödvändigtvis vara

orsakat av stänklappsförändringen utan kan vara en

effekt av ett något högre vattendjup. Ingenting indi-

kerar i alla fall att stänklappssänkningen gjorde någon

nytta. Trots detta är det tydligt från filmerna att

mycket stänk slungas under stänklapparna. Möjligen kan

materialet vara mättat av vattnet nära underkanten,

och i så fall hjälper det knappast att sänka stänk-

lapparna mer.

EXE_M§_iämäêré_msé_êê

I sidomätningen kan två tOppar märkas nära fordonet

c:a 7 m åtskilda från varandra. Den första kan ha sitt

upphov i antingen sidsprut från framhjulen vilka plöjer

sig fram i det djupaste vattnet, eller stänk bestående

av tunga droppar avslungat bakåt från framhjulen. Den

andra tOppen kan härstamma från stänk i riktning fram-

åt-utåt från främre hjulparet i påhängsvagnens boggi,

där inget skydd finns. Denna typ av stänk noterades

även i tidigare tester (ref /l/).

Typ BS använde inga stänklappar och det kunde ses vid

provningarna att stänket träffade bränsletanken och

tryckluftstanken bakom framhjulen och splittrades mot
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dessa. Detta kan förklara den mycket höga toppen i

stänkutbredningskurvorna i en position nära fordonets

framända.

Vid 20-40 m bakom fordonets framända verkar stänket

för typ MB bli tryckt utåt sidorna jämfört med typ BS,

vilket ger en försämring i sidolägena men en förbätt-

ring bakom fordonet. Denna iakttagelse stämmer bra med

misstankarna beträffande skillnaderna i aerodynamik

mellan fordonen (se avsnitt 7.2).

Det verkar från den subjektiva fotobedömningen som om

den dåliga sidolägeseffektiviteten inte är särskilt

representativ som totalmått för stänket. Se vidare

avsnitt 10.5.

Skillnaderna mellan fordonen - förutom stänkskydden -

kan misstänkas missgynna typ MB, förutsatt att skill-

naden verkligen är signifikant. Dessutom verkade inte

typ MB vara optimerad med avseende på skyddet av bakre

Därför är det troligt dels att den sanna effek-

dels att

hjulen.

tiviteten var bättre än vad mätvärdena anger,

vissa förbättringar utan vidare kan göras.

Äterstående stänk

Det stänk som inte dämpas av de bästa stänkskydden

verkar vara:

0 En del stänk från framskärmarna vilka eventuellt kan

vara mättade eller ha ett delvis olämpligt material

(gäller åtminstone GW vid högt vattenstånd).

o Stänk som slungas under stänklapparna vid alla hju-

len; särskilt viktigt vid framhjulen eftersom stän-

ket riskerar att splittras mot objekt som ligger

bakom stänklapparna.
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o Sidsprut, dvs vatten undanträngt från däck-väg-kon-

takten

o Stänk framåt/utåt från översidan på de bakre hjulen

(för typ MB, GW 2 och GW 3)

Ytterligare förbättringar bör beakta alla dessa källor.

En sänkning av stänklapparna baktill är effektiv en-

dast om stänklapparna förmår hindra att inkommande

vatten stänker ut igen, dvs man bör beakta möjligheten

att ett annars effektivt material kan bli mättat av

det intensiva stänket i detta område samt av nedrinnan-

de vatten från högre upp belägna stänkskyddsdelar.

ANDRA EGENSKAPER ÄN STÄNKSKYDDSEFFEKTIVITET

Andra egenskaper än stänkskyddsfunktionen har inte

testats i detta projekt. Det finns dock en mängd andra

egenskaper som förtjänar uppmärksamhet: Bromstemperatur,

driftsäkerhet, däckåtkomlighet, igentäppning av smuts,

vidhäftning av is och snö, inverkan på bränsleförbruk-

ning, driftkostnader och inköpskostnader.

Dessa egenskaper har testats i USA (ref /6/) för en

typ motsvarande typ M och MB som testats i detta pro-

jekt. Man fann inga allvarligare negativa effekter.

Att bromstemperaturen skulle påverkas är knappast tro-

ligt eftersom den inkapsling av hjulen som stänkskydden

innebär är obetydlig. En ganska uppenbar källa till

farhågor angående driftegenskaperna är däremot de

använda materialens utseende. Det är lätt att före-

ställa sig att smuts, snö och is lätt kan täppa igen

materialet och bygga upp utanpåliggande lager.

Vissa observationer tyder dock på att problemet kanske

inte är så allvarligt. Typ GW kördes en tid på en våt
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(Mål smutsig grusväg. När fordonet återvände till prov-

banan var sträckmetallen täckt av smuts så att perfo-

reringen inte var synlig. Men efter körning något

hundratal meter på den våta provbanan hade all ackumu-

lerad smuts spolats bort.

I de ovan nämnda amerikanska testerna uppmärksammades

att det gräsliknande materialet täcktes av fast mate-

rial,såson1$nuts octhKL lite längre tid än vanliga

stänklappar vid temperaturer nära fryspunkten. Ändå

verkade det som om åtminstone en del av effektiviteten

bibehölls. Vid temperaturer under fryspunkten var

vanliga stänklappar och plastmaterialet ungefär lik-

värdiga vad beträffar ackumulering av snö och is.

En annan utländsk test har visat att det finns en ten-

dens att smuts m m fastnar i plaststänkskydden men

att det finns en självrenande effekt p g a stänket

vilken, åtminstone delvis, upprätthåller effektivi-

teten. Därför finns det anledning att tro att igen-

täppningsproblemen inte är alltför allvarliga.

Det kan påpekas att en brittisk "säkerhetslastbil" som

kommer att presenteras inom kort av motorindustrin

(MIRA) kommer att vara utrustad med en stänkskyddstyp

som liknar typ MB. Detta visar dels att man uppmärk-

sammar problemet, dels att industrin inte anser stänk-

skyddet orimligt.

SLUTSATSER

Den primära stänkalstringen uppstår på två sätt; det

ena är att vatten trängs undan från kontaktytan däck -

väg (sidsprut), det andra är att vatten rivs med av

däcket och slungas av p g a centrifugalkraften. Den

första mekanismen genererar i huvudsak tunga vatten-

droppar vilka har en hög bana endast nära bilen, medan

den andra mekanismen genererar lättare drOppar som
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sjunker långsammare till marken och därför är domine-

rande på längre avstånd. De två stänkkomponenterna

beror i olika grad på testvariabler såsom fordonshas-

tighet, vindhastighet och vattendjup.

En ökning av vattendjupet resulterar i en kraftig ök-

ning av sidsprutet vid sidan av och nära fordonet.

Emellertid motsvarar detta inte nödvändigtvis en mot-

svarande stor reaktion beträffande hur intensivt man

upplever stänket subjektivt, att döma av resultaten

från denna undersökning.

Stänket på längre avstånd bakom bilen verkar inte tillta

med stigande vattendjup, snarare tvärtom. Detta behöver

dock inte vara allmängiltigt eftersom många faktorer

kan spela in. Det gäller säkerligen t ex inte vid

relativt små vattendjup, utan kan tänkas vara en form

av mättnadseffekt.

Med- eller motvindsförhållanden påverkar stänket.

Omkring 2 - 3% per m/s erhölls, dvs stänket minskar då

medvinden ökar. Detta är ett resultat av minskade tur-

bulenser då luftens hastighet relativt fordonet minskar.

Resultatet indikerar att en reducering av stänket kan

ske om man minskar luftturbulenserna, dvs förbättrar

fordonets aerodynamik.

Stänkets beroende av fordonshastigheten befanns vara:

siktnedsättninglv (hastighet)3

De lätta vattendropparna, dvs huvudsakligen den del av

stänket som slungas av däcket, är betydligt mer påver-

kade av hastigheten än de tunga vattendropparna.

En extrapolering av resultaten indikerar att för vat-

tendjup som är lägre än de vid vilka testerna skedde

- och statistiskt sett vanligare på vägarna - bör
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effektiviteten hos de undersökta stänkskydden vara

bättre än vad här redovisade siffror visar.

Resultaten visar att stänket påverkas i mycket hög

grad av fordonets storlek. Detta är i för sig själv-

klart, men det kan vara av intresse att kvantifiera

detta. Så t ex var stänket från de testade 5-axliga

engelska fordonen ungefär dubbelt så intensivt som

från de testade 3-axliga svenska lastbilarna. Stänket

från en personbil som körde 90 km/h - i motsats till

lastbilarna som körde 80 km/h - var endast 10 - 25%

av stänket från de svenska lastbilarna. En utveckling

mot större fordonsekipage tycks alltså vara negativ

från stänksynpunkt.

Skillnaden i stänkalstring från två ytliga sett lika

fordon kan också vara väsentlig. Det uppmättes en

statistiskt säkerställd skillnad på 10% mellan två

lastbilar av samma typ. Detta visar att ganska små

skillnader i konstruktion och utrustning kan få stora

effekter.

Den uppmätta stänkskyddseffektiviteten i relation till

standardstänkskydden redovisas i tabell 6. Grupperingen

är resultatet av en samlad bedömning av uppmätta data,

subjektiva bedömningar från fotografier och observa-

tioner från filmer.
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Tabell 6 Rangordning av stänkskydden baserad på en

totalbedömning av effektiviteten. Stänkskydd
inom samma klammer anses vara likvärdiga.

Effektivitetsförbättring i % jämfört
Stänkskydds_ med standardstänkskydd

typ Uppmätta värden Subjektiva

Tvärs- Sido- Medel- bedömningar
riktning riktning värde

i

IM 2 26 30 28 -

,GW la 30 25 28 26

kM 3 26 26 26 27

rGW 2a 26 20 23 22

4 M 1 26 19 23 -

xGW 3a 18 13 15 24

ST 0 (control) 10 8 9 10

ST l (ref.) ref ref ref ref

MB 17 6 ll 19

BS ref ref ref ref

 

  

  

Typ MB är bättre än BS, men exakt hur mycket är svårt

att ange, eftersom de fordon som jämfördes inte var

identiska. Förmodligen har detta missgynnat typ MB;

detta stänkskydd kan alltså vara bättre än siffrorna

visar.

Faktumet att både M- och GW-typerna gav samma effekti-

vitet, samt kombinerat med observationen att effekti-

viteten tycks vara mycket god för del del av stänket

som stänkskydden rimligen kan påverka, indikerar att

dessa typer av stänkskydd är så effektiva som är prak-

tiskt möjligt. Effektiviteten relativt standardstänk-

skydden är c:a 30%, dvs stänket är 30% mindre från en

bil utrustad med de nya stänkskydden jämfört med om
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bilen var utrustad med standardstänkskydd. Det kvar-

varande stänket skulle alltså huvudsakligen vara så-

dant som aldrig kommer i kontakt med stänkskydden, dvs:

0 Sprut från kontaktytan däck-väg.

o Stänk som slungas av däcket i en vinkel tillräckligt

låg för att få en bana under stänklapparna.

Eventuellt kan också vid stora vattendjup en viss

mättnad ske i stänkskyddsmaterialet så att sekundärt

stänk från stänkskydden dras ut i luftturbulenserna.

Mättnad i stänkskyddsmaterialet i stänklappens under-

kant är också tänkbar; om än inte påvisad. Vattenmäng-

den där kan nämligen bli mycket stor, beroende dels

på stänk från däcket, dels från vatten som rinner ner

från andra delar av stänkskyddet. Det vatten som rinner

av stänkskyddet kan också till viss del tänkas bli

uppfångat av luftturbulenserna och splittrat till

lättare drOppar.

REKOMMENDATIONER

För att reducera inverkan av oavsiktligt varierande

testvariabler bör stänkmätningar utföras med två lika-

dana fordon, varav det ena får utgöra en konstant re-

ferens. Mätningarna bör ske med så lika vind- och

ljusförhållanden som möjligt. Både ett relativt högt

och ett relativt lågt vattendjup bör användas. Om möj-

ligt bör också stänkskydden utprovas för olika fordons-

typer. De båda senare villkoren uppfylldes endast

delvis vid dessa mätningar.

Den uppnådda stänkreduktionen på c:a 30% relativt nu-

läget innebär inte att stänkproblemet kan reduceras

till en försumbar nivå. Genom att kombinera effektivare

stänkskydd med vissa aerodynamiska förändringar hos

fordonen kan dock ännu större effekter uppnås. Men
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även ganska små förbättringar kan vara förmånliga för

trafiksäkerheten sett i ett totalt perspektiv. I en

nyligen presenterad trafiksäkerhetsanalys har man an-

gett, att det finns en avsevärd potential för minskad

olycksfrekvens genom att minska stänkstörningarna med

en tredjedel.

De negativa konsekvenserna av stänket - särskilt i

kombination med vägsalt - kan vara avsevärda från eko-

nomisk synpunkt. Rengöring av fordon och trafikmärken

kostar varje år stora summor. Enbart rengöringen av

vägmärken på det statliga vägnätet kostar 3 Mkr per år

enligt trafiksäkerhetsutredningen (ref /l7/). Korro-

sionsskadorna på fordonen kostar årligen 2 000 -

3 000 Mkr (ref /l8/). Vidare har saltstänk från fordo-

nen befunnits påverka vegetationen i Vägarnas omgiv-

ning negativt. Minskad tillväxt, ökade insektsangrepp

och i vissa fall växtdöd är effekter som konstaterats

för skogen nära saltade vägar. Inverkan på beten och

grödor kan inte heller uteslutas.

Det är därför möjligt att det kan vara samhällsekono-

miskt fördelaktigt att försöka minska stänket, även om

detta skulle medföra något ökade fordonskostnader.

Det föreslås att användning av de mest effektiva av de

provade stänkskydden uppmuntras. Detta kan ske på olika

sätt, t ex genom information, lagstiftning eller eko-

nomiska medel. Då förutsätts självklart att man först

undersöker ifall de nya stänkskydden kan accepteras ur

driftsynpunkt, dvs de bör provas med längre tids kör-

ning i verklig trafik och med varierade förhållanden,

för att få klarhet i om de har den hållbarhet och mot-

ståndskraft mot igentäppning som kan krävas.
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Effektiva stänkskydd kan åstadkommas genom att beakta

följande synpunkter:

- De delar av fordonet som kan träffas av stänket bör

täckas av ett material som hindrar att vattendrOppar-

na splittras och dras ut i luftturbulenserna.

- Sidkanter bör finnas och räcka ner till åtminstone

i höjd med däckets periferi. För styrda hjul kan

dock avkall på detta vara nödvändigt.

- Materialet ovan bör också användas som skydd mellan

boggihjul.

- Stänklappar bör nå ner till åtminstone c:a 150 mm

över vägytan.

- Stänkskärmarna bör utsträckas framåt/neråt längs

däcket så att de når närmare vägen än ca 3/4 av

däckdiametern, helst ner till i höjd med hjulens

centrum.

- Stänkskyddsmaterialet bör kunna ta hand om stora

vattenmängder utan att bli mättat.

- Stänkskyddsmaterialet bör snabbt tvättas rent av

stänket i de fall det har blivit tillfälligt igen-

täppt av smuts.

De flesta av dessa rekommendationer uppfylls av de

effektivaste av de provade stänkskydden. Vidare för-

bättringar bör koncentreras på att förbättra fordonens

aerodynamik och att reducera sidsprutet från däcken

samt stänket som slungas under stänklapparna.
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