
VT1 notat

 

Nr 30-1996 Utgivningsår: 1996

Titel:  Dubbkraftens betydelse för vägslitaget.

En undersökning i VTlIs provvägsmaskin.

Författare: Anita Ihs

Kent Gustafson

Programområde: Vägteknik

Projektnummer: 60357

Projektnamn: Dubbkraftens betydelse för vägslitaget

Uppdragsgivare: Vägverket

Distribution: Fri

   

div

    

Väg- och transport-

forskningsinstitutetä



Dubbkraftens betydelse för vägslitaget

En undersökning i VTIs prevvägsmaskin

VTI notat 30-1996



VTI notat 30-1996



Inneh

Samma

1

2

3
3.1
3.2
3.4
3.5

4
4.1

4.2

4.3

4.4

5

6

Bilaga 1:
Bilaga 2:
Bilaga 3:
Bilaga 4:

ållsförteckning

nfattning

Bakgrund

Syfte

Metod
Mätning av dubbkraft, dubbutstick och slitage
Inledande försök
Delundersökning 2
Delundersökning 3

Resultat
Inledande försök
Delundersökning 1
Delundersökning 2
Delundersökning 3

Slutsatser

Referenser

Gällande dubbdäcksregler i Norden (december 1995)
Faktorer som inverkar på dubbkraftens storlek
Mätning av dubbkraft
Sammanställning av alla kömingar i PVM

VTI notat 30-1996

_.
L
O
C
D
C
D
C
D
N

11
12

13
13
14
16
17

18

19



VTI notat 30-1996



Dubbkraftens betydelse för vägslitaget

En undersökning i VTIs prowägsmaskin

av Anita Ihs och Kent Gustafson

Väg- och transportforskningsinstitutet (VTI)

581 95 Linköping

Sammanfattning
I de nordiska dubbdäcksbestämmelserna anges maximalt tillåtna värden på dubb-
kraften. Dessa värden baseras dock på gamla undersökningar och vissa tvivel har

på senare tid framställts vad gäller dubbkraftens verkliga betydelse för belägg-

ningsslitaget. VTI ñck därför i uppdrag av Vägverket att undersöka storleken av

vägslitaget från dubbdäck med olika dubbkraft. Undersökningen har genomförts i

VTIs provvägsmaskin på en normal beläggning, HABT 12, med ortens sten.

Specialtillverkade dubbdäck med olika dubbkraft levererades av Gislaved Däck

AB. Dessutom fanns ytterligare ett antal dubbdäck som framställts av Nokian att

tillgå. Dessa hade använts av VTT i Finland i ett slitagetest där däcken inte hade

blivit förstörda. Dubbkraften hos de olika däcktypema som ingick i undersök-

ningen varierade mellan ca 120 N och 170 N.

Enligt tidigare undersökningar kan beläggningsslitaget delas upp i två kompo-

nenter där den ena är nötning/skrapning och den andra är slagslitage. Det senare

beror till stor del av dubbvikten och hastigheten varför bidraget ökar med ökande

hastighet. Vid låga hastigheter fås det största bidraget till slitaget från dubbamas
nötning/skrapning på beläggningen och det är också här som ett eventuellt bidrag

ifrån dubbkraften kan förväntas. Slitaget har därför uppmätts vid tre relativt låga

hastigheter, 30, 50 och 70 km/tim.

Resultaten ifrån undersökningen visar att ett betydligt större slitage erhålls för

däcktypema med den större dubbkraften än med den lägre dubbkraften. Slutsatsen
är därför att det inte går att utesluta att dubbkraften har en viss inverkan på
beläggningsslitagets storlek.
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1 Bakgrund
Sedan några år tillbaka har en nordisk grupp arbetat med frågor rörande dubb-
däckens för- och nackdelar. Deltagare har varit representanter från olika myndig-

heter, forskningsinstitut, dubb- och däcktillverkare samt från STRO

(Scandinavian Tire and Rim Organisation). (Finland: VTT, Trafikministeriet,

Nokian och Tikka, Sverige: Vägverket, VTI, Michelin, Pirelli och Gislaved och

Norge: Vegdirektoratet och Veglaboratoriet)

Frågor som har behandlats har rört dubbdäckssituationen i de tre länderna, det

vägslitage och de miljöproblem som följer med dubbdäcksanvändning samt

dubbdäckens betydelse för trafiksäkerheten. När det gäller Vägslitaget har detta

kraftigt minskat under senare år på grund av omfattande satsning på slitstarka be-
läggningar, utveckling av dubbdäck med lättare dubb samt regler för dubb-

däcksanvändning.

Vid de inledande mötena redogjordes för dubbdäckssituationen i de tre delta-

gande nordiska ländema. I Finland och Sverige har även kostnaderna för belägg-
ningsslitaget som dubbdäcksanvändningen orsakar beräknats. I beräkningarna har

man tagit hänsyn till andelen dubbdäck försedda med lättviktsdubb:

Finland: Vägslitaget minskar till hälften under 90-talet till följd av bättre

beläggningar (20 %) och lätta dubbar (30-50 %). Kostnaden för nybeläggning på

grund av spårbildning beräknas år 1998 vara endast 40 MFIM högre med 75 %

däck med lättdubbar jämfört med om dubbdäcksförbud skulle gälla. Någon grund

för ett dubbförbud finns ej, däremot eventuellt ändrade regler med lägre viktgräns.

Vidareutveckling av dubbar ansågs önskvärt. [Virtala Pertii 1994.]

Sverige: Från 70-talet till 90-talet har slitaget minskat till en femtedel och det

lönar sig för samhället att använda dubbar i landet som helhet. Beläggningskost-

naderna till följd av dubbdäcksslitage var 300 mkr år 1984, 200 mkr år 1994
(25 % andel lätta dubbar) och beräknas vara 100 mkr år 2000 om alla dubbdäck

antas vara försedda med lätta dubbar [A Carlsson, P Centrell och G Öberg 1995].

Norge: Omfattande kampanjer har gjorts för att öka användandet av odubbade

vinterdäck [S Fosser, I A Szetermo 1995]. Trots detta är andelen dubbdäck

80-90 %. Ett speciellt problem är tunga fordon med dubbdäck. 1993/94 var

andelen tunga fordon med dubbdäck 67-84 % och andelen förväntas stiga.

Ett av målen med dessa nordiska dubbdäcksmöten har varit att harmonisera

dubbdäcksbestämmelsema i Norden. Bestämmelserna är redan i nuläget

(december 1995) desamma på flera punkter, men vissa skillnader finns bl.a. vad

gäller begränsningar av dubbviktoch statisk dubbkraft (se bilaga 1).

Något som diskuterades mycket vid de inledande mötena var den statiska

dubbkraften. De gällande bestämmelserna baseras på gamla utredningar och något

säkert bevis för korrelationen mellan dubbkraft och vägslitage samt grepp på is

ñnns egentligen inte. Dessutom har på senare tid stora förändringar skett vad

gäller beläggningarnas slitstyrka och dubbamas utformning och material (vikt).

Enligt en tidigare finsk undersökning ser slitaget som en funktion av hastig-

heten ut enligt figur 1 nedan [E Suvanto 1991]. Vid låga hastigheter är slitaget

relativt litet och i stort sett konstant. Vid låga hastigheter är det framförallt

dubbamas nötning/skrapning på beläggningen som ger upphov till slitaget. Vid

höga hastigheter kommer det största bidraget från slagslitage. Slagslitagets storlek

beror till stor del av hastigheten och dubbvikten.
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Figur 1 Slitaget som en funktion av hastigheten. [E. Suvanto, 1991]
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Ett problem med den statiska dubbkraften är att den är svår att entydigt

bestämma. Det finns fyra utrustningar i Norden för att mäta statisk dubbkraft

(Sverige: VTI och Gislaved, Finland: VTT och Nokian). Jämförande mätningar

har gjorts på dessa ställen med mycket olika resultat. Svårigheten att mäta dubb-
kraften beror på att det är flera faktorer som påverkar dubbkraftens storlek (se

bilaga 2). Som exempel kan nämnas typ av dubb, dubbutstick, gummikvalitet,

däckets konstruktion och ålder, lufttryck i däcket , temperatur etc. Eftersom flera

av faktorerna inte är konstanta kommer dubbkraften hela tiden att förändras under

ett däcks livslängd.

2 Syfte
Från flera håll har frågan ställts om korrelationen mellan vägslitaget och den
statiska dubbkraften är signifikant eller om det räcker med att ställa krav främst på

dubbvikten. Vidare har man också framhållit svårigheterna med att kontrollera att
de bestämmelser som gäller för dubbkraften uppfylls. Långt ifrån alla dubbdäck är

fabriksdubbade utan många däck dubbas av deenskilda återförsäljarna vilka inte

har någon utrustning för dubbkraftsmätning. Det ansågs därför viktigt att klarlägga

dubbkraftens betydelse för vägslitaget inför fastställandet av de gemensamma

nordiska dubbdäcksbestämmelsema.

För att utreda den statiska dubbkraftens betydelse för vägslitaget fick VTI i

uppdrag av Vägverket att utföra en undersökning i VTIs provvägsmaskin. I under-
sökningen ingick olika typer av dubbdäck med olika dubbkraft levererade från
Gislaved och Nokian.

3 Metod

3.1 Mätning av dubbkraft, dubbutstick och slitage
Vägslitagets storlek har undersökts i VTIs provvägsmaskin. Provvägsmaskinen

används för accelererad provning av slitaget på en beläggningsyta under kontrol-

lerade förhållanden. Maskinen har 6 axlar som kan förses med dubbdäck och

hjulen går på en cirkulär bana med omkretsen 16.5 m. Med en normal asfalt-
beläggning kan man uppnå ett spårdjup av ca20 mm efter 300 000 varv eller ca

3 veckors körning. Avnötningen motsvarar flera års slitage ute på en väg med

relativt stor trafik.

I den här undersökningen har en normal beläggning HABT12 med ortens sten

(Skärlunda granit) använts för att snabbt erhålla ett mätbart slitage. Bestämningen

av slitaget har skett ur tvärproñler registrerade vinkelrätt mot körriktningen. För

mätningarna har använts en automatisk proñlometer som bygger på kontaktlös

avståndsmätning med laserteknik. Laserprofilometern och tillvägagångssättet vid

slitagemätning i provvägsmaskinen finns närmare beskriven i VTI Rapport 377

[K Gustafson 1992]. Iden undersökning som genomförts här har slitaget uppmätts

med ett intervall på 10 000 varv.
I samband med slitagemätningarna har också dubbutstick och dubbkraft mätts.

Dubbutsticket har uppmätts med en digital mätklocka. Dubbkraften har mätts

enligt en metod utvecklad av V'IT, Finland (se bilaga 3). Lufttrycket och belast-

ningen har, både vid körning och mätning, varit 180 kPa respektive 392 kP.
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Ett inledande försök gjordes för att få en uppfattning om hur snabbt belägg-

ningen i provvägsmaskinen slets och därefter kunna lägga upp ett körschema för

den egentliga undersökningen. Tre delundersökningar har sedan utförts, två med
däck från Gislaved och en med däck från Nokian.

3.2 Inledande försök

I det inledande försöket användes däck av samma märke som de i delundersökning
1 och 3, dvs Gislaved Nord Frost, men däcken var försedda med något annorlunda

dubbar. Medelvärden av dubbkraften, dubbvikten och dubbutsticket var 124 N,

1.1 g resp 1.24 mm Vid leverans. Detta inledande försök gjordes för att få en upp-

fattning om hur storleken på vägslitaget beror av antal körda varv i provvägs-

maskinen samt hastigheten. Tre olika hastigheter, 30, 50 och 70 km/tim, ingick i

försöket och slitaget uppmättes längs 14 linjer runt banan i provvägsmaskinen.

Vid det inledande försöket befuktades banan vid körning då ett större slitage

erhålls på en fuktig än på en torr beläggning. Det visade sig dock att detta också
innebar att dubbarna slets mer än gummit och att därmed utsticket minskade under

kömingens gång. Därför bestämdes det att de följande undersökningarna skulle

göras på torr bana för att gummi och dubbar skulle slitas i samma takt och

utsticket därmed skulle hållas konstant.

3.3 Delundersökning 1
Däcken som ingick i denna undersökning var av märket Gislaved Nord Frost.

Tanken var att dubbkraft, dubbutstick och hastighet skulle varieras enligt följande:

Dubbkraft

Utstick mm 120

0.8

1.2

1.6 x

 

Samma typ av dubbar, med en dubbvikt på 1.0 g, skulle användas i alla däck. På
grund av tidsbrist var det dock inte möjligt att få fram alla dessa varianter av däck.

Följ ande däck har ingått i delundersökning 1:

 

Däcktyp 1 Däcktyp 2 Däcktyp 3

Utstick 1.18 mm 1.18 mm 1.17 mm

Dubbkraft 111.1 N 124.4 N 127.6 N

        

De värden som anges i tabellen ovan är uppmätta av Gislaved före leverans till

VTI. För att åstadkomma de olika dubbkrafterna hos de tre däcktypema har

däcken konstruerats med tre olika gummikvaliteter närmast under dubbarna (52,

57 resp 66 °Shore).
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Innan undersökningen inleddes kördes alla däck in 50 mil med bil enligt

följande: 1 mil 50 km/tim, 2 mil 70 km/tim och därefter resterande mil i
90 km/tim. Utstick och dubbkraft ändrades enligt nedan:

 

Däcktyp 1 Däcktyp 2 Däcktyp 3

Utstick 0.95 mm 0.8 mm 0.9 mm

Dubbkraft 117.5 N 120 N 131.5 N

        

Tidigare undersökningar har visat att det största bidraget till vägslitaget vid

låga hastigheter kommer ifrån skrapning och nötning, dvs utstick och eventuellt
dubbkraft skulle ha stor betydelse här. Vid högre hastigheter fås ett större bidrag

av slagslitage vars storlek beror mer av dubbvikt och hastighet. Denna undersök-

ning har därför utförts vid följande 3 olika hastigheter: 30, 50 och 70 km/tim.

Efter det inledande försöket lades följande körschema upp för de tre däckty-

perna som ingick i undersökningen. Varje körning (ett däck) motsvarar 10 000

varv. Trycket i däcken är 180 kPa.

  

Körschema:

Hast; 30 50 70 50 70 30 70 30 50
km/tlm

Däck 123 231 312123 231 312123 231312

          

  

Samma bana som i det inledande försöket användes, vilket innebär att någon

inköming av banan inte behövde göras. Efter varje körning uppmättes utstick,

dubbkraft och beläggningsslitage.

3.4 Delundersökning 2
De två typer av dubbdäck som ingick i den andra delundersökningen var av

märket Nokian Hakkapellitta. Dubbutsticket var hos båda däcktypema 1.3-1.4 mm

medan dubbkraften var ca 120 N respektive 170 N. Samma typ av dubbar hade

använts i båda däcktypema medan olika gummikvaliteter hade använts för att

åstadkomma olika dubbkraft. Endast 2 däck av varje däcktyp fanns att tillgå i

denna delundersökning. I de båda andra delundersökningarna har 4 däck av varje

däcktyp använts.

Inför denna delundersökning lades en ny bana i provvägsmaskinen. Belägg-

ningen var av samma typ som i den första delundersökningen, dvs. HABT12 med

ortens sten.

Följande körschema användes:

 

 

 

  

  

 

 

HastiFhet 70 30 70 30 70
(km/tum)

Däcktyp 1I21I22I12112I112

 

Däcktyp l i körschemat ovan är den med lägst dubbkraft. Varje däcktyp körs

10 000 varv varefter dubbutstick, dubbkraft och beläggningsslitage mäts.
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3.5 Delundersökning 3

Då skillnaden i dubbkraft hos de tre däcktyper som ingick i den första delunder-

sökningen var mycket liten lät Gislaved tillverka ytterligare en däcktyp med en

dubbkraft på ca 160 N. För att åstadkcmma en större dubbkraft användes en
gummiblandning av den typ som används i sommardäck. I övrigt var däcket iden-

tiskt med däcken i den första delundersökningen vad gäller däcksmönster och

dubbtyp. En av däcktypema från den första undersökningen, med en dubbkraft på
ca 120 N, användes som referens i undersökningen. Dubbutsticket hos däcken var

ca O.9-l.0 mm. Följande körschema användes:

        

Hastighet 30 70 70 30
(km/tim)
Däcktyp 1 12 1 I 2 2 I 1 2 l 1

 

Körningen gjordes på samma bana som i delundersökning 2.
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4. Resultat

4.1 Inledande försök

Resultaten från det inledande försöket redovisas i figur 2 nedan. Staplarna anger

uppmätt slitage. Ovanför staplarna anges vid vilken hastighet körningen har

genomförts. De första kömingarna, tom 30 000 varv, är på 5000 varv vardera.

Därefter är varje körning på 10 000 varv. Detta är orsaken till att slitaget tillsynes

ökar vid 40 000 varv. Efter varje körning mättes dubbutstick och dubbkraft.

Punkterna i figuren nedan anger den uppmätta dubbkraften. I figuren framgår

också trycket i däcket vid körningen. Samma ringtryck gäller också vid mätning
av utstick och dubbkraft. De första 60 000 varven är ringtrycket 250 kPa, därefter

sänks trycket till 180 kPa.

 

5 000 varv/hastighet g 10 000 varv/hastighet

160 1 180
30 E 30

140 «- " 15°

120-- 250 kPa 180 kPa "" 14°

-- 120
g 100 -- i

E - 100 ;5

I 80 30 :g
8' -80 3
E' 70 a
a: 50 .i ,- O

O
)
0

h
.
0
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I I
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Figur2 Resultat från inledande försök. Staplarna visar slitaget och

punkterna dubbkraften uppmätt efter varje körning. Observera att

slitaget vid de första 30 000 varven har uppmätts var 5000:e varv

medan slitagemätningerna därefter är gjordaför var 10 000.'e varv.

Vid de två första kömingarna erhålls ett ganska stort slitage. Detta beror dock

på att banan inte är inkörd. Initialslitaget blir större genom att bruksdelen är större

i ytan. Det bör därför inte fästas så stor vikt vid dessa resultat vid utvärderingen av

försöket.

Intressant att notera är att ett större slitage erhålls vid 30 km/tim än vid 50 och

70 km/tim. Som framgår av figur 1 i inledningen har det tidigare antagits att ett i

stort sett konstant, och relativt litet, slitage erhållits för hastigheter upp till ca

50-60 km/tim. Därefter ökar slitaget snabbt med ökande hastighet.

Efter 60 000 varv sänks trycket i däcket från 250 till 180 kPa. Denna sänkning

av trycket innebär att dubbkraften minskar med ca 30 N och att slitaget samtidigt

kraftigt reduceras. En jämförelse av det uppmätta slitaget efter kömingarna i

30 km/tim vid 40 000 respektive vid 70 000 varv ger att slitaget har minskat med
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ca 38 % mellan dessa körningar. En viss minskning av slitaget fås allteftersom

antalet körda varv ökar. Bidraget ifrån detta uppskattas dock inte till mer än ca

25 % av den observerade reduktionen av slitaget mellan de båda körningama.

Resultaten visar vilken stor betydelse trycket i däcket har för dubbkraften och för
beläggningsslitaget.

4.2 Delundersökning 1

I figuren nedan visas det totala slitaget från de tre däcktypema vid tre olika

hastigheter, 30, 50 och 70 km/tim. Som framgår av figuren är det väldigt små

skillnader i det slitage som de tre däcktypema ger upphov till. Det finns en viss

tendens vid 30 och 50 km/tim som tyder på att en lägre dubbkraft ger ett mindre

vägslitage. Skillnaden i dubbkraft är dock för liten för att man med säkerhet ska

kunna dra denna slutsats ifrån undersökningen.

Det är också intressant att notera att även i detta försök så är slitaget vid

30 km/tim lika stort eller tom. något större än vid 70 km/tim.

 

120

    

"g .Däck 1
1; mom2
3 DDåck 3ä

       

30 50 70
Hastighet (km/lim)

Figur 3 Delundersökning 1. Det totalt uppmätta slitaget från de tre däckty-
pema vid 30, 50 och 70 km/tim. Dubbkraften hos däcktyperna 1 och 2
är ungefär 120 N medan dubbkraften hos däcklyp 3 är ca 10 N högre,
dvs. ca 130 N. Dubbutsticket är ca 0.9 mm hos alla 3 däcktypema.
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Under kömingens gång konstaterades att dubbkraften ökade något hos alla tre
däcktyperna. Detta framgår av ñguren nedan.
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Figur 4 Delundersökning I. Dubbkraftensförändring med antal körda varv.
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4.3 Delundersökning 2

Det uppmätta vägslitaget från de två däcktyperna från Nokian redovisas i ñgur 5
nedan. Inför denna undersökning lades en ny bana i provvägsmaskinen. En inkör-

ning av banan gjordes med 10 000 varv. Det kan dock tänkas att inkömingen inte

var tillräcklig och att ett visst initialslitage fås även under de första körningarna.

Detta skulle kunna förklara att skillnaden i beläggningsslitage vid de första kör-

ningarna i 30 och 70 km/tim är mycket mindre än i de senare körningarna. Det

framgår dock tydligt att däcktypen med störst dubbkraft också orsakar det största

slitaget.
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Figur 5 Delundersökning 2. Beläggningsslitaget vid de enskilda kömingama i
70 respektive 30 km/tim.
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4.4 Delundersökning 3
Det uppmätta slitaget från Gislaved däcken i den tredje undersökningen visas i

ñgur 6 nedan. Staplarna visar det totalt erhållna slitaget i 30 km/tim respektive

70 km/tim. Även här framgår tydligt att däcktypen med den största dubbkraften

ger det största slitaget.

140
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*E* I120N
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30 70

Hastighet (km/tim)

Figur 6 Delundersökning 3. Totalt uppmätt slitage vid 30 respektive
70 km/tim.
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5 Slutsatser

Bakgrunden till att den här undersökningen har genomförts är de begränsningar av

dubbkraftens storlek som anges i de dubbdäcksbestärnmelser som för närvarande

gäller i Norden. De fastställda värdena för dubbkraften baseras på gamla utred-
ningar och det råder en viss osäkerhet vad gäller korrelationen mellan dubbkraften

och beläggningsslitaget.

Resultaten ifrån de tre delundersökningarna visar dock att det med ganska stor

sannolikhet finns ett samband mellan dubbkraft och beläggningsslitage, dvs. ju

större dubbkraft desto större slitage. Tydligast framgår detta i de två senare del-

undersökningarna där däcktyper med en dubbkraft på 170 respektive 160 N har

jämförts med däcktyper med en dubbkraft på 120 N. Slitaget har i stort sett halve-

rats vid en sänkning avdubbkraften från 160/170 N till 120 N.
Ytterligare ett resultat som framkommit i undersökningen är att slitaget inte är

mycket mindre vid låga hastigheter än vid höga hastigheter, som tidigare antagits.

Det verkar snarare vara så att ett stort slitage erhålls vid både låga och höga
hastigheter och att minst slitage erhålls vid en hastighet däremellan (i det här fallet
omkring 50 km/tim). Slitaget som en funktion av hastigheten skulle alltså beskri-

vas av en parabelliknande funktion.
En dubb sliter vägbeläggningen på två sätt. Dels uppstår slagslitage då dubben

slår i vägytan i början av beröringen. Storleken på slagslitaget beror, som tidigare

nämnts, på hastigheten och dubbvikten. Under beröringsfasen uppstår nötning på
grund av dubbens rörelser, speciellt i form av rivning i beröringsfasens slutskede.

En möjlig förklaring till att slitaget ökar vid låga hastigheter kan vara den att

dubben här rör sig mer under beröringsfasen än vid höga hastigheter.

För att utreda hur beläggningsslitaget varierar med hastigheten krävs vidare

utredning. Det ligger dock utanför ramen av denna undersökning.
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Bilaga 1

Sida 1 (2)

Dubbdäcksbestämmelser inom Norden (december 1995)

; ;2, ;i S 3500 kg

Finland

Dubbantal: to m 13 Pv-däck 90

Dubbantal: 14"-15 Pv-däck 110

Dubbantal: fr 0 m 16 Pv-däck 150

Dubbantal: to m 13 C-/LT-däck 90

Dubbantal: 14"-15 C-/LT-däck 110

Dubbantal: fr 0 m 16 C-/LT-däck 150

Medelutstick (mm): 1.2

Dubbkraft (N)/-vikt (g): Pv-däck 120/ 1 .1

100/ 1 .4

Dubbkraft (N)/-vikt (g): C-/LT- 180/23

däck

Dubbkraft (N)/-vikt (g): 120/1.1

Reinforced däck

100/1.4

Min. mönsterdjup i vinterdäck: 3 (dec, jan, feb)

Obligatorisk vinterdäcksanvändning: Nej

Tillåten användandetid 1 nov-31 mars

VTI notat 30-1966

Norge

90

110

150

90

110

150

1.2

120/1.1

120/1.l

l20/l.1

3 (i M+S)

Nej (istället

kan snö-

kedjor anv.

vid halt

väglag)

1 nov-

första Sönd.

efter

påskhelgen

Sverige

90

1 10

150

90

1 10

150

1.2

120/1 .4

180/23

120/1.1

Nej

1 nov-

första sönd.

efter

påskhelgen



Fordon > 3500 kg

Dubbantal: t 0 m 13 Lv-däck

Dubbantal: 14 -15 Lv-däck

Dubbantal: fr 0 m 16 Lv-däck

Dubbantal: to rn 13 C-/LT-

däck

Dubbantal: 14"-15 C-/LT-

däck

Dubbantal: fr 0 m 16 C-/LT-

däck

Medelutstick (mm):

Dubbkraft (N)/-vikt (g): Pv-

däck

Dubbkraft (N)/-vikt (g): C-/LT-

däck

Min. mönsterdjup i vinterdäck:

Obligatorisk vinterdäcks-

användning:

Snökedjor Obligatoriska vid färd:

Tillåten användandetid

Bilaga 1

Sida 2 (2)

Finland

90

1 10

150

90

110

150

1.2

340/3

ISO/2.3

Nej

Nej

1 nov-31

mars

Norge

150 (250 Pv-

dubb)

150 (250 Pv-

dubb)

150 (250 Pv-

dubb)

150 (250 Pv-

dubb)

150 (250 Pv-

dubb)

150 (250 Pv-

dubb)

1.7

340/3

340/3

3 (i M+S)

Nej (istället

kan snökedjor

anv. vid halt

väglag)

Ja (vid färd på
halt väglag

eller då sådant
kan befaras)

l nov-första

sönd. efter

påskhelgen

Sverige

1 10

1 10

150 (200

LLv-dubb)

110

110

150

1.7

340/3

ISO/2.3

Nej

Nej

1 nov-första

sönd. efter

påskhelgen
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Bilaga 2

Faktorer som inverkar på dubbkraftens storlek.

-Dubbens längd
-Dubbens utstick
-Dubbens form (flänsar, diameter mm)

-Dubbens placering i slitbanan

-Hålets djup
-Hålets diameter och form (t ex bulb)

'Gummits hårdhet, elasticitet

-Gummitjockleken under dubben
-Olika gummikvaliteter i slitbanan

-Slitbanans form (radie)

-Däckets konstruktion (t ex styvhet i bältet)

-Däckets ålder

.Lufttrycket i däcket
-Vilotid efter montering
-Ev. smörjmedel vid montering
.Temperatur
-Omedelbar alternativt fördröjd avläsning
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Bilaga 3

Mätning av dubbkraft

Utdrag ur finska Trafikministeriets beslut om mätning av dubbars dubbkraft på bilars

dubbdäck

Beslutet utfärdat i Helsingfors den 25 januari 1993.

Mätning av dubbars dubbkraft på ett personbilsdubbdäck

1. Dubbens dubbkraft på ett personbilsdubbdäck mäts då dubben är installerad

i vinterdäck som representerar två vanliga däcksfabrikat vilka väljs ut av forsk-

ningsverket. Av båda fabrikaten mäts däck av däckstorleken 175/7OR13 och

185/70Rl4 eller alternativt 155R13 och 175R14. Däcken ska levereras till forsk-

ningsverket installerade på fälg som uppfyller normens fordringar.

2. Mätningen utförs under följande förutsättningar:

a) mätningen av dubbars utstick skall utföras före mätning av dubbkraften,

b) lufttrycket i däcket skall vara 180 kPa,

c) forskningsverket utför eller övervakar installeringen av dubbarna,

d) mätningen utförs tidigast inom ett och senast inom två dygn efter installeringen

av dubbarna,

e) mättemperaturen är 20 i 2 °C, och

f) på slitbanans båda sidor mäts 10 dubbar i rad om det inte föreligger särsklda

skäl att mäta dubbkraften på en större yta.

3. Mätningen utförs på följande sätt:

a) hjulet belastas med en kraft motsvarande 70 % av däckets bärighet,

b) kraften riktas parallelt med den hjulets radie som går genom dubben samt

vinkelrätt mot det plan som anger vägytan,

c) mätningen utförs statiskt och så att dubben är intryckti nivå med slitbanan,

mätriktningen är den samma som kraftens riktning, och

d) dubben får inte luta under mätningensgång.

4. Som dubbkraft anses medeltalet av mätresultatet som erhållits ovan. Som

utstick anses medeltalet av deuppmätta dubbarnas utstick och om utsticket av-

viker från värdena i 37 § förordningen om fordons konstruktion och utrustning

(1256/92) definieras dubbkraften på följande sätt:

F = Fm x us/um, där

Fm = medeltalet av deuppmätta dubbkraftema

us = det tillåtna medeltalet av utsticken

um = det uppmätta medeltalet av utsticken
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Bilaga 4

Sid 1 (2)

Sammanställning av alla körningar i PVM.

   

   

 

FÖI'fÖI'SÖk (DäCK: Gislaved antal däck: 4)

Antal varv Hastighet Utstick Dubbkraft Slitage
(km/tim) (mm) (N) (mmz)

ringtryck: 5 000 30 1 .17 1 64 147.5
250 kPa

10000 50 1.13 161 117.1
15 000 70 1.14 164 55.9
20 000 30 1.1 160 74.2
25 000 50 1.12 158 25.4
30 000 70 1.13 161 33.8
40 000 30 1.05 155 143.3
50 000 50 1.06 152 82.6

60 70 1 06 151

  
"ä a a_ .§3

  

    

100 000
1 10 000
120 000

Körning 1 (Däck: Gislaved 4 av varje typ)

Däcktyp
1 10 000 30 0.85 111 32.6
2 20 000 30 0.8 112.7 22
3 30 000 30 0.9 123.3 46.1
2 40 000 50 0.8 113.5 31.5
3 50 000 50 0.9 128 34
1 60 000 50 0.9 116.5 28.8
3 70 000 70 0.9 128 35
1 80 000 70 0.85 113.5 35.5
2 90 000 70 0.8 119.5 22.3
1 100 000 50 0.88 116 19.7
2 110 000 50 0.82 121 26.5
3 120 000 50 0.9 133 27.5
2 130 000 70 0.85 116.5 21
3 140 000 70 0.9 132 37.1
1 150 000 70 0.85 117 22.9
3 160 000 30 0.95 130 25.5
1 170 000 30 0.9 118 27.6
2 180 000 30 0.85 120 42.9
1 190 000 70 0.9 123.5 41.2
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Bilaga 4

 

Sida 2 (2)

2 200 000 70 0.85 122.5 28.9
3 210 000 70 0.9 134.5 24.7
2 220 000 30 0.9 126.3 22.2
3 230 000 30 0.95 134.8 32
1 240 000 30 1 123.8 29
3 250 000 50 0.95 133.3 25.5
1 260 000 50 1 125.3 21
2 270 000 50 0.9 126 18.3

   

Efter körning 1 byts banan i prowägsmaskinen. Samma typ av
beläggning som i den första banan används.

   

Körning 2 (Däck: Nokian 2 av varje typ)
Däcktyp Antal varv Hastighet Utstick Dubbkraft Slitage

(km/tim) (mm) (N) (mmz)
1 10 000 70 1.25 123.5 54.5
3 20 000 70 1.35 171 62.8
1 30 000 30 1.25 123 40.2
3 40 000 30 1.3 174.5 47.1
3 70 1.3 173
1 70 1 3 121

3 14 ,.
. . yxa. ,é

§3.

 

 

70

Körning 3 (Däck: Gislaved 4 av varje typ)

1 10 000 70 0.95 119.5 54.95

2 20 000 70 1.05 157.5 43.9

1 30 000 30 0.95 119.8 31.1
2 40 000 30 1.05 157 58.2

1 50 000 70 1.0 119 30.85
2 60 000 70 1.2 162 72.8

2 70 000 70 1.17 163 55.3

1 80 000 70 0.93 120 30.1

2 90 000 30 1.2 165 50.7

1 1 00 000 30 0.97 122 42
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