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Dubbstorlekens inverkan på vägslitage och väggrepp.
Värdering av erfarenheter i Frankrike och USA

av Mats Lidström och Evert Ohlsson

Statens Väg- och trafikinstitut

581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Dagens dubbestämmelser i Frankrike är mycket detalje-

rade men till det viktigaste hör maximeringen av dubb-

skallens diameter (max 6,5 mm) och maximeringen av

dubbens vikt (max 2 g). En arbetsgrupp vid VTI har

studerat de undersökningar som ligger till grund för

de franska föreskrifterna samt diskuterat resultaten

med franska experter. En undersökning vid Washington

State University som avser jämförelser mellan små och

stora dubbar har också studerats.

Undersökningarna avser dels vägslitage (Frankrike

och USA) och dels väggrepp (enbart Frankrike).

Vägslitageundersökningarna har ägt rum i stationära

maskinanläggningar i vilka biltrafik på huvudsakli-

gen bar beläggning simulerats med olika däck för-

sedda med olika dubbtyper.

Väggreppsundersökningarna har utförts som broms- och

manöverprov med vanliga bilar på konstisbanor. Under

proven har däck och dubbtyper varierats.

Institutet anser att vägslitageundersökningarna väl

visar att lätta dubbar med små skallar sliter vägbe-

läggningar mindre än tunga dubbar med stora skallar.

Effekterna torde dock vara betydligt mindre än vad

som anges.

Väggreppsundersökningarna påstås visa att de små
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II

dubbarna ger ett väl så gott väggrepp som de konven-

tionella dubbarna. Institutet är tveksamt till denna

slutsats men på grund av att ett visst mått av subjekn

tiv bedömning ingår i resultaten är det svårt för en

utomstående att göra en säkrare bedömningo

Avslutningsvis avråder institutet från att utan

vidare i Sverige såsom i Frankrike införa bestämmel-

ser om mycket små dubbar.
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III

Influence of stud size on pavement wear and stud
efficiency. Observations made in France and the USA

by Mats Lidström and Evert Ohlsson
National Swedish Road and Traffic Research Institute

3-581 01 LINKÖPING Sweden

SUMMARY

One of the most important parts of the French stud

regulations concerns stud flange diameter (max 6,5

mm) and stud weight (max 2 g). A working group at

the National Swedish Road and Traffic Research

Institute has studied the investigations which

support the new regulations in France and discussed

the results with French experts. An investigation

at Washington State University, USA, has also been

studied. The investigations cover pavement wear

(France and USA) and stud efficiency (France only).

The pavement wear tests have beencarried out in

special outdoor machines on Circular test tracks

with different types of studs on real pavements.

The stud efficiency has been studied at comparative

braking and cornering tests with different cars and

studded tyre equipment on ice tracks.

The general conclusion that small flange studs cause

less pavement wear than conventional studs must be

accepted. However, the rate of wear in relation to

increasing flange diameter and stud weight seems to

be overestimated. It is not shown in a significant

way that the efficiency of light, small flange studs

are comparable to the efficiency of conventional

studs.

The Institute does not recommend an uncritical Swedish

change-over to the French regulations.
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1 INLEDNING

I en skrivelse från kommunikationsdepartementet i

september 1980 uppdrog regeringen åt statens vägverk

att i samråd med trafiksäkerhetsverket och statens

väg- och trafikinstitut utreda och tillse att sådana

åtgärder genomfördes som kunde minska beläggnings-

slitaget till följd av användningen av dubbade bil-

däck. Utredningen skulle bl a innefatta en översyn

av gällande normer och att snarast fastställa nya i

syfte att minska vägslitaget. För utredningsarbe-

tets utförande bildades under ordförandeskap av

förre generaldirektören vid trafiksäkerhetsverket

P-O Tjällgren "projektgruppen dubbdäck" med represen-

tanter från vägverket, trafiksäkerhetsverket, riks-

polisstyrelsen och väg- och trafikinstitutet.

Vid de diskussioner som förts i Sverige under senare

tid om problem knutna till dubbanvändningen har det

ifrågasatts om inte en fransk idé om lätta dubbar

med liten skalle skulle kunna tas upp även här. Från

franskt håll redovisade uppgifter om hur mycket väg-

slitaget skulle kunna minska därigenom gör idén mycket

lockande. Det talas om 3 - 7-faldiga slitagereduk-

tioner vid övergång från 8 a 9 mm skalldiameter till

6 mm. Idén har i Frankrike realiserats i form av

konkreta dubbföreskrifter.

På uppdrag av projektgruppen dubbdäck har Mats Lid-

ström och Evert Ohlsson vid väg- och trafikinstitutet

läst, analyserat och försökt att värdera rapporterna

över de undersökningar som bildar bakgrund till de

franska dubbföreskrifterna. Vidare har en amerikansk

undersökning utfördvid washington State University

studerats.

Redan då uppdraget gavs åt VTI planerades en diskus-

sion om dubbdäck med franska specialister och då helst
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med några som ansvarat för de franska undersökning-

arna. Behovet av endiskussion accentuerades ytter-

ligare under utredningsarbetets gång med anledning

av oklarheter begräffande vissa korrektioner av del-

resultat, vissa bedömningar och slutsatser m m och

som inte kunde skingras genom förnyat studium av rap-

porterna.

Genom vänligt tillmötesgående från M Brunschwig,

Ingênieur en chef vid LCPC (Laboratoire Central des

Ponts et Chaussêes) i Paris arrangerades ett möte i

laboratoriets lokaler i Paris 1981-03-04 i syfte att

diskutera dessa oklarheter.
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2 FRANSKA UNDERSÖKNINGAR 1970 - 1978

2.1 Bakgrund

Inför vintern 197l/72 infördes i Frankrike för första

gången dubbföreskrifter som dock i stort sett bara av-

gränsade den årliga användningstiden (15 nov - 15 mars)

och maximerade hastigheten för fordon med dubbdäck

(90 km/h). Föreskrifterna kompletterades emellertid

undan för undan. Så t ex infördes förbudmot dubbning

av lastbilar med totalvikt överstigande 3.500 kg fr orn

vintern 1972/73 och förbud mot att använda dubbar med

större skalldiameter än 10 mm samt förbud mot att dubba

andra däck än radialdäck fr 0 m vintern 1975/76.

Införandet av bestämmelserna 1971/72 samt skärpningen

under de följande åren motiverades i Frankrike som på

andra håll med det av dubbarna orsakade vägslitaget:

ökat behov av nya slitlager, bortslitna trafikmarke-

ringar, spårbildningar med åtföljande inverkan på bi-

larnas väghållning inklusive vattenplaningsrisker vid

nederbörd. Vi har emellertid inte kunnat finna någon

dokumenterad undersökning av hur de faktiska belägg-

ningskostnaderna hänger samman med dubbanvändningen.

De uppgifter om slitage som cirkulerat i fransk fack-

press (t ex 50 tbeläggningsmassa per km väg och miljon

dubbade fordon) syns ha beräknats med stöd av resultat

från tidiga slitageexperiment (1971).

Enligt nu (1980/81) gällande bestämmelser tillåter man

i Frankrike endast däckdubbar med en största skalldia-

meter 6,5 mm och en största styckevikt 2 g. Bara radi-

aldäck får dubbas och antalet dubbar ska normalt vara

100 - 150 st med ett utstick på 1,5 - 1,8 mm i nyskick.

Fordon med dubbdäck får inte köra fortare än 90 km/h.

Dubbförbud gäller för fordon med totalvikt överstigande

3.500 kg, dock med några mindre betydande undantag för

bussar och vissa specialfordon i vintervägunderhåll,

räddningstjänst etc.
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Dessa bestämmelser trädde i kraft inför vintern 1978/79,

men det är väl värt att notera att äldre dubbade däck

som inte uppfyller de nya kraven (t ex dubbar med skalle

diameter upp till 9 mm) får användas ända fram till

slutet av vintersäsongen 1980/810

Bestämmelser med i stort sett samma innehåll har anta-

gits av tre andra länder i Europa: Belgien, Schweiz

och österrike. Det är uppenbart att Frankrikes ställ-

ningstagande i dubbfrågor spelat stor roll för dessa

länder på grund av grannskapet, likheter i trafikmiljö

m m. En avvikelse är emellertid värd att notera näm-

ligen att endast stålradialdäck får dubbas i Schweiz

och österrike. I Frankrike gäller som nämnts endast

kravet på radialdäck. En översikt av dubbbestämmelserw

na i några olika länder lämnas i bilaga 1.

Material

Det tekniska innehållet i nu gällande franska bestämmel-

ser bygger på vägslitagemätningar utförda under åren

1970 0 1977 och i någon mån på väggreppsmätningar ut»

förda under åren 1973 c 1977. De förra är huvudsakligen

redovisade i periodika från LCPC (Laboratoire Central

des Ponts et Chaus§êes) och de senare i periodika från

ONSER (Organisme National de Sêcuritê Reutiêre).

I det följande behandlas vägslitage och väggrepp var

för sig.

Vägslitage

 

Huvuddelen av vägslitageundersökningarna har ägt rum

i

i en laboratorieanläggning i Pont a Mousson som dispo-
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neras av regionalkontoret i Nancy till Laboratoire

des Ponts et Chaussêes. En mindre betydelsefull del

av undersökningarna har utförts av andra regionalkon-

tor i Lyon och d'Angers. Slitageundersökningarna som

utförts vid Washington State University i USA redo-

visas separat eftersom de inte har att göra med de

franska dubbföreskrifternas tillkomst utan endast av-

ser att styrka teoriernas riktighet.

Anläggningen i Pont ä Mousson är belägen utomhus och

mätning under vinterliknande förhållanden kan således

bara äga rum under vinterhalvåret.

Anläggningen kan i korthet beskrivas som en stor karu-

sell i vilken luftgummihjul har riggats upp och tving-

as att löpa runt i cirkulära banor med radier mellan

8 och 16 m på ett horisontellt plan. Med en sådan om-

lOppsrörelse hos maskinen har man möjlighet att på

kort tid simulera en stor trafikbelastning på under-

laget.

Den modifierades vid ett par tillfällen under under-

sökningarnas lopp. Från början var "karusellen" en-

armad med en sats tvillinghjul, 11,00 - 20, hjulbe-

lastning upp till 42,5 kN, monterade i armens ytter-

ände. I ett andra steg försågs den med åtta armar med

två tandemhjul i var armände. Hjulstorlek 165-15, hjul-

belastning 3,5 kN. I ett tredje och sista steg försågs

den ursprungliga enstaka armen med ett släpdon för

ett enkelhjul 11-22,5, hjulbelastning 15 kN. Man

fick således efter hand en anläggning som spänner över

rimliga områden såväl beträffande hjulbelastning

(3,5-15-42,5]d0)som.hastighet (20" hjul upp till

60 km/h, 15" hjul upp till 120 km/h).

Drivning av karusellen skedde vid hjul 11,00 - 20 via

det yttre av tvillinghjulen och vid 15" hjul via

maskincentrum. Till övervägande del har således sli-
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tageundersökningarna ägt rum med frirullande hjul.

Vägslitagenivån hade säkert blivit högre med alla

hjul drivande.

Underlaget för hjulen utgjordes av en ringformad bana

med 8 m innerradie och 16 m ytterradie. Vid undersök-

ningarnas olika etapper försågs den med olika kombi-

nationer av beläggningar men övervägande vanligast

var en uppdelning i två 180O segment, det ena belagt

med asfaltbetong med slitstarkt stenmaterial (Trapp

0/10) och det andra likaledes med asfaltbetong men

med ett lättslitet material (slagg 0/10).

Undersökningarna påbörjades med mönstrade lastbilsdäck

direkt från marknaden och dubbade i enlighet med då

vedertagna principer för däck i normalt bruk på last-

bil. Det visade sig emellertid snart att dubbarna

under provens gång slet spår i underlaget som tydligt

markerade dubbingreppslinjerna och med helt oskadade

beläggningSpartier mellandem. I ytterlighetsfallet

vilade slitbanegummit med full belastning på belägg-

ningen medan dubbarna nätt och jämnt nådde ner till

botten av de spår de slitit. Detta verklighetsfrämman-

de slitage beror på att man inte tagit hänsyn till

att trafiken i praktiken inte är så hårt Spårbunden

som vid simuleringen i provanläggningen. Maskinen

saknar s k excenterrörelse dvs enpendlande rörelse

hos maskincentrum som gör att vägslitaget fördelas

jämnt över hjulspåret.

För att råda bot på det verklighetsfrämmande vägsli-

taget övergick man till att använda mönsterlösa, helt

släta däck. I den grova dimensionen använde man hjul

från en gummihjulsvält (i) storlek 12,00 - 20, för

dimensionerna 165 - 15 och 11 - 22,5 specialtillver-

kades däcken. För att kunna mäta gummislitaget under

körningarnas gång försågs däcken med några få spår

tvärs slitbanan.

VTI MEDDELANDE 249



Dubbningen av de släta däcken blev en speciell historia.

Den tillgick på så sätt att däckslitbanorna uppdelades

i ett fint rutmönster och därefter placerades dubbar-

na ut slumpmässigt i skärningspunkterna. Relativt många

dubbar monterades i varje däck: 1 12,00 - 20 49l st,

i ll - 22,5 324 st och i 165 - 15 192 st.

Vi är kritiska mot detta förfarande av flera skäl:

0 Spårbildning av den karaktär som nämnts i det före-

gående kaninte helt undvikas. Detta framgick vid

ett studiebesök i Pont ä Mousson 1976.

o Släta däck slits antagligen.i långsammare taktän

mönstrade. Det kan nämnas att 4.000 - 5.000 mils

körning i provanläggningen endast slet bort l ä 2 mm

av slitbanan. Dubbutsticket förändras inte realis-

tiskt.

o Släta däck ger en annan förankring av dubbarna (fram-

för allt när det gäller att upprätthålla dubbarnas

radiella riktning). Slitagebilden kan förändras här-

igenom, eventuellt olika för olika dubbtyper.

o Dubbar måste med den använda tekniken placeras över

hela slitbanans bredd. Dubbning av slitbanans mitt

till omkring en tredjedel av bredden förekommer inte

i praktiken.

En mångfald olika dubbtyper prövades, med variationer

såväl beträffande storlek som form. Huvudlinjen har

dock varit att studera verkningarna av minskad dubb-

vikt och minskad skalldiameter. Det har inte gått att

se på Vikt resp diameter renodlat eftersom ändring av

den ena variabeln i regel drar med sig ändring av den

andra- När det gäller skalldiametern uppstår en annan

komplikation. Hylsan till en personbilsdubb ska rymma

ett hårdmetallstift med en diameter på ca 2,5 mm och
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måste för att ge stiftet tillrädkligt fäste självha

en diameter på minst 5 mm. Vid skalldiametrar 6-17 mm

blir diameterskillnaden mellan skalle och hylsa så

liten att det finns risk för att dubben inte sitter

stabilt i däcketo Hylsan görs då ofta konisk med den

smala änden mot dubbskallen. Vi menar att sådana för-

ändringar av dubbens form gör den jämförande analysen

av skalldiameterns betydelse synnerligen tveksam.

Slitagekörningarna ägde i regel rum med hastigheten

60 km/h. I en Specialstudie kördes även 90 och 120 km/h

för att utröna hastighetens inverkan. Den befanns vara

betydande; sålunda var slitaget fyra gånger större vid

120 än vid 60 km/h.

Under några år hade man tekniska problem men så små-

ningom kunde man utsträcka körningarna till att mot-

svara lO6 hjulpassager motsvarande en körsträcka på

4.000 - 5.000 mil för ett däck. Man noterar ett ovan-

ligt litet gummislitage för denna sträcka, Vilket har

diskuterats tidigare.

Dubbutsticket - i nyskicket monterat till 1,5 ä 2 mm

- mättes regelbundet och Visade sig ofta vara förvå-

nansvärt konstant under körningarna eller öka med några

tiondelar upp till en millimeter mot slutet av körning-

en. Här menar vi att en Viktig uppgift saknas nämligen

hur mycket dubbarna slitits under körningarna. Enbart

utsticket ger ingen klar bild av en dubbs aggressivi-

tet mot bar beläggning eller dess effekt på is.

Banorna utsattes inte för "mellantrafik" i restaureran-

de syfte med odubbade däck och det har inte gjorts

_några försök att validera slitagekörningarna mot verk-

ligheten. Vägslitagets fortskridande i tre faser över-

ensstämmer emellertidmed vad man brukar se i verklig-

heten och vad som uppträdde vid slitagemätningar i väg-
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och trafikinstitutets provvägsmaskin:

l. Rask begynnelsefas. Dubbarna arbetar loss bruket

mellan de enskilda stenarna i beläggningen.

2. Långsam mellanfas. Stenmaterialet bär dubbdäcket.

Enskilda stenar lossnar då och då. Slitaget är pro-

portionellt mot antalet överfarter.

3. Rask slutfas. Bruket blottas på nytt och påverkas.

Kvarsittande ytstenar rivs loss. Svår spårbildning

uppstår.

Rikedomen på variabler i undersökningarna är en stor

nackdel. Man har således studerat olika dubbar, be-

läggningar, hjulbelastningar, hjulstorlekar, däckstom-

typer samt kört med olika hastigheter. Eftersom endast

begränsade perioder av vintersäsongerna kunnat diSpo-

neras för körningar har man varit tvungen att använda

spår med olika radier för att utnyttja beläggningsytor-

na till fullo och korta av körtiden. I extrema fall

kan Spårradier mellan 9 och 15 m förekomma, vanligare

är dock 13'- 15 m. Detta måste inverka på slitaget men

det är svårt att säga i vilken utsträckning. En cirku-

lation mellan olika spår med ett konstanthållet objekt

skulle ha givit en ledtråd.

Troligen av tidsskäl har man också praktiskt taget av-

stått från alla upprepningar. Vi menar att dessa för-

hållanden har varit till stort men vid utvärderingen

av resultaten och medför att slutsatserna egentligen

bör vara mer utslätade än i de franska originalrappor-

terna.
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2.4 Väggrepp

Väggreppsmätningarna utfördes av ONSER regelbundet x'\.*

under perioden 1973 - 77. I huvudsak utfördes proven

på en isbana i Grenoble med undantag för 1975 års prov

som utfördes på enisträningsbana ("iskörskola") i

Serre-Chevalier.

Dubbdäckens väggrepp mättes endast indirekt, genom att

något eller några fordon utrustades med aktuella dubb-

däck och genomförde några definierade manövrer. Som

indirekt mått på däckens Väggrepp mättes fordonens

maximala prestation på ett eller annat sätt. Följande

manövrer användes:

- Körfältsbyte

- Körning i kurva med konstant radie

- Bromsning med låSta hjul

Vid körfältsbyte och körning i kurva bestämdes bilens

prestanda som den högsta hastighet och den största

sidacceleration vid vilken den definierade manövern

var möjlig att genomföra. Av utrymmesskäl var dock

manövrerna tämligen tvära varför provhastigheterna

sannolikt har varit betydligt under vad man kan vänta

sig i normala trafiksituationer.

Vid bromsning med låsta hjul uppmättes bromssträckor

och maximal retardation vid inbromsning från en bestämd

initialhastighet, vanligtvis 30 km/h men 1975 40 km/h.

(För 1976 års tester har inget värde angivits).

För att undvika inverkan av fordonets och förarens

allmänna egenskaper utfördes jämförelserna med samma

fordon och samma förare, endast däcken byttes ut. Det

bör dock påpekas att detta endast gäller prov somut-

förts ett bestämt år, exempelvis användes helt olika

bilar olika år:
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1973 Simca 11003 och Peugeot 504

1974 Simca 1100 och Peugeot 504

1975 7Mercedes 240D

1976 Renault STL, Renault 30 och Peugeot 604

Vidare varierade givetvis underlaget olika år varför

jämförelser mellan resultat erhållna olika år knappast

kan göras.

Samtliga presenterade resultat är relativa, dvs man

jämför resultatet för ett provdäck med resultat er-

hållna vid samma tillfälle med ett referensdäck, van-

ligtvis ett däck med 9 mm dubbar eller ett sommardäck,

och anger en procentuell förbättring/försämring.

Att uppskatta erhållna väggreppsförändringar i termer

av ökad friktionsnivå är därför omöjligt, ej heller

ger materialet någon information om isens friktions-

nivå, eller hur repad isen var. Detta kan ha betydelse

för att bedöma hur mycket däckens mönster kan påverka

resultatet.

På grund av ovan angivna orsaker samt att fransmännen

själva medger att man även väger in en subjektiv be-

dömning av uppförandet kan knappast de presenterade

slutsatserna bedömas av en utomstående. Resultatet

presenteras därför utan kommentarer.

1973 jämfördes olika typer av befintliga dubbar, bl a

dubb med 9 mm fläns, med ett odubbat vinterdäck.

Resultatet Visar att dubbarna gav förbättrat väg-

grepp .

1974 jämfördes s k friktionsdäck och däck med 8 mm

resp 6 mm dubb med ett "normalt däck"(?). Frik-

tionsdäcket kunde inte ersätta dubbdäcket men

dubbarna med minskad skalle gav samma resultat

som de befintliga dubbarna.
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Efter 1973 och 1974 års prov har uppenbarligen frans-

männen bedömt det som möjligt att konstruera en dubb

med 6 mm skalldiameter. Framtida prov utformades där-

för för att optimera olika parametrar på 6 mm dubben

med en 9 mm standarddubb som jämförelsee

1975 bedömdes hur utsticket och förslitningsgraden på-

verkade dubbens effektivitet. Dessutom gjordes

körningar med plastdubb och dubb med 2 flänsar.

2-flänsdubben kröp ur däcket och plastdubben vi-

sade sig inte kunna motstå körning på barmark,

varför slutsatsen blev att 6 mm dubben skall vara

stålmantlad och endast ha en fläns.

Vad gäller utsticket så blev det erhållna väga

greppet vid 1,5 mm utstick jämförbart med 9 mm

dubb med 2,5 mm utstick varför utsticket 1,5 mm

rekommenderades.

Efter 10000 km hade bromssträckan ökat med 20%

vilket bedömdes som acceptabelt. Slutsatsen blev

att den slitna 6 mm dubben behöll sin effekt.

1976 uppskattades inverkan av antalet dubbar varvid

110-150 dubbar befanns vara nödvändigt.

Rekommendationen efter 1975 års prov, att dubben endast

skall ha en fläns har uppenbarligen senäre frångåtts

eftersom man i senare sammanställningar skriver att

tvåflänsdubb ger samma.resultat som enflänsdubb. Källan

till detta är okänd°

Sammanfattningsvis rekommenderar sålunda undersökningen

att en 6 mm dubb med 1,5 mm utstick och 110m150 dubbar

per däck är den bästa kompromissen mellan vägslitage

och väggrepp.

Som tidigare antytts är uppläggningen av försöken sådan

att en utomstående knappast kan bedöma resultaten.
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Eftersom resultaten är indirekta, mäter bilens presta-

tion och ej direkt däckens,åü:en uppskattning av skill-

nad i maximal friktionsnivå mellan olika däck omöjlig

att göra.

Vidare antyds att även subjektiva mått har använts

vilket dock ej har redovisats.

Ett resultat som dock verkar förvånande är påståendet

att det erhållna väggreppet med 6 mm dubb och 1,5 mm

utstick är jämförbart med motsvarande för en 9 mm dubb

med 2,5 mm utstick. Slutligen bör påpekas att väg-

greppsproven utförts med standarddäck med mönster och

dubbarna arrangerade i rader, till skillnad från sli-

tageproven, där däcket var omönstrat och dubbarna

slumpmässigt utplacerade.

2.5 Slutsatser

 

De franska undersökningarna av vägslitaget genom dubb-

användning pågick under nästan åtta år. Undersökningarna

har huvudsakligen ägt rum i en stationär maskinanlägg-

ning i Pont â Mousson i vilken biltrafik med dubbdäck

på bar beläggning simulerades. Maskinen är ursprung-

ligen avsedd för annat ändamål och är genom sin grund-

konstruktion inte helt lämpad för dubbundersökningar.

Undersökningarna var ambitiöst upplagda och omfattade

olika dubbar, beläggningar, hjulbelastningar, hjul-

storlekar, däckstomtyper och hastigheter. Efter några

års svårigheter skapades så småningom en försöksrutin

som medgav slitagemätningar med ett realistiskt antal

överfarter.

Mångfalden variabler har emellertid skapat problem
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med en statistisk säkerställning av resultaten efter-

som upprepningar inte alltid blir "äkta" utan innefat-

tar något enstaka variabelbyte. tatistiskt säkerstäl-

lande nämns som ett problem av de franska forskarna

själva.

Vi anser att det inte finns någon anledning att be-

tvivla det allmänna resultatet nämligen att vägslita-

get minskar med avtagande dubbstorlek. I princip över»

ensstämmer detta med den vedertagna teorin om att dub-

bars vägslitage framkallas av stötkrafter, tryckkrafter,

 

och nötning. Skalan för relativa slitageverkan med

olika dubbstorlekar som presenteras i den franska

 

redovisningen menar vi emellertid vara överdriventill

 

de små dubbarnas fördel. Skalan bygger nämligen inte

 

enbart på raka mätresultat utan förutsätter också en

avgörande korrektion enligt en hypotetisk lag för ut-

stickets inverkan på slitaget.

Vidare menar vi att inverkan av dubbskallens diameter

 

är otillräckligt klarlagd och troligtvis överdriven i

 

resultatredovisningen eftersom den där bygger på en

matematisk anpassning till de resultat som korrigerats

enligt föregående stycke. Det var inte heller möjligt

att renodla diameterinverkan under experimenten efter-

som förändringar i skalldiametern som regel medförde

oundvikliga förändringar av dubbvikt och dubbform.

Vi anser således att de förändringar av slitaget som

tillskrivs skalldiametern lika väl kan uppstå i kombina-

tion med eller enbart bero på andra faktorer. Som di-

rekt följd härav menar vi att det är högst osäkert att

en maximering av dubbskallediametern för personbilar

skulle medföra en påtaglig minskning av vägslitage-

situationen i vårt land. Man måste hålla i minnet att

många av de dubbar med skalle 8 - 9 mm, som man använ-

der i dag, i stort sett inte väger mer än 2 g°
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Tyvärr finns det än på länge inte möjlighet att under-

söka om bestämmelserna från 1978/79 givit resultat i

form av minskat vägslitage i Frankrike eftersom större

dubbar än 6,5 mm, som anskaffats innan föreskrifterna

trädde i kraft, får användas fram till 15 mars 1981.

Det franska materialet har förvånat oss på ytterligare

några punkter. Så t ex har man studerat hastighetens

inverkan på vägslitaget och funnit den vara avsevärd.

Man drar emellertid då i rapporten den slutsatsen att

det inte finns anledning att föreslå en höjning av

den gällande fartgränsen med dubbdäck (90 km/h) men

enligt vår uppfattning kunde man hellre diskutera en

sänkning till 60 - 70 km/h för därigenom finns nästan

lika mycket att vinna i minskat vägslitage som vid en

minskning av skalldiametern från 8 - 6 mm (okorrigerade

värden).

Man har också presenterat mätresultat som visar att

dubbade stålradialdäck är skonsammare mot bara belägg-

ningar än motsvarande textilradialdäck. I Frankrike har

man inte låtit detta resultat slå igenom i bestämmel-

serna men i Schweiz och österrike som i övrigt anammat

de franska föreskrifterna tillåter man bara dubbning

av stålradialdäck.

Under perioden 1973 - 77 pågick samtidigt mätningar

av dubbdäckens Väggrepp genom att fordon, utrustade

med aktuella dubbdäck genomförde vissa manövrer. Som

indirekt mått på däckens Väggrepp mättes fordonens

maximala prestation.

Sammanfattningsvis påstårforskarna att en 6 mm dubb

med 1,5 mm utstick och 110 - 150 dubbar per däck ger

ett acceptabelt Väggrepp.

På grund av undersökningens uppläggning kan en utom-
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stående knappast bedöma mätningarnas värde. Eftersom

resultaten är indirekta - bilens prestation mäts och

ej direkt däckens - är en uppskattning av skillnader

i friktionsnivå omöjlig att göra. Vidare antyds att

även subjektiva mått använts vid bedömningen. Några

subjektiva bedömningar finns dock ej redovisade i

rapporteno

Man påstår bl a att en minskad dubbskalle, från 9

till 6 mm, och minskat utstick från 2,5 till 1,5 mm

inte skulle försämra dubbdäckets Väggrepp. Detta

strider mot i dag vedertagna teorier om olika dubb-

parametrars inverkan på Väggreppet.
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3 UNDERSÖKNINGAR VID WASHINGTON STATE UNIVERSITY l977 -
1979

3.1 Målsättning

 

Undersökningarna genomfördes med målsättningen" "att

jämföra det slitage som orsakas av en 6 mm dubb i ra-

dialdäck med slitaget från 9 mm dubbar i olika diago-

naldäck." De bekostades av Eurotungstene S.A., Grenoble.

Samma firma marknadsför 6 mm dubbar i Frankrike,

Schweiz och Österrike.

3.2 Mätningar

 

Mätningarna genomfördes i en vägslitagemaskin som ar-

betar efter samma principer som den franska anlägg-

ningen. Däcken anordnades i maskinen på koncentriska

banor med en största skillnad i radie på 4,5 m. Efter-

som maskinens största radie är 12,5 m, bör skillnaden

i radie mellan olika banor påverka resultatet. På det

sätt försöket utförts har man inte tagit hänsyn till

hur mycket skillnaden i radie inverkar på resultatet.

Medelhastigheten under proven var 40 - 50 km/h och

excentriciteten 60 - 90 mm.

Eftersom maskinen, i motsats till den franska, kan

röra sig excentriskt, uppkommer inte den spårbildning

som fransmännen får varför standarddäck med standard-

dubbning kan användas vid proven. Tyvärr har man inte

försökt isolera inverkan av olika parametrar som dubb-

typ eller däcktyp utan endast försökt skaffa sig en

uppfattning om relationerna mellan sämsta fall (stor

dubb, diagonaldäck) och bästa fall (liten dubb, radial-

däck).

Trots denna extrema skillnad mellan provobjekt blir
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slitaget endast 3 gånger mindre med radialdäck/liten

dubb än med diagonaldäck/stor dubbe Vidare tas ingen

hänsyn till den skillnad i dubbutstick som föreligger.

Diagonaldäcken dubbades med 2 m 2,6 mm utstick medan

radialdäcken dubbades med 1,4 m l,6 mm utsticko Av

figurerna att döma verkar utsticken vid 9 mm dubb/dia-

gonaldäck generellt vara större än vid 6 mm dubb/

radialdäck under hela försöket.

3.3 _Slutsatser

 

Fransmännen korrigerade sina resultat med hänsyn till

dubbutsticket. Ommotsvarande skulle göras här blir

skillnaden i slitage mellan diagonaldäck/stor dubb

och radialdäck/liten dubb ca en faktor 2 - 2,5.

Eftersom ett dubbat diagonaldäck på grund av större

rörelser i kontaktytan sliter mer än motsvarande

radialdäck blir slitageskillnaden med detta resone-

mang mellan de olika dubbtyperna liten, mindre än

en faktor 2.

Det finns ingen systematik i mätningarna vad gäller

dubbantal. Däcken utrustades med 80 - 130 dubbar men

någon justering av resultaten med avseende på antalet

dubbar verkar inte ha förekommit.

Radialdäcken, som dubbades med små dubbar, visade sig

ha en 3-faldigt längre livslängd än diagonaldäcken

med stora dubbar.
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4 DISKUSSION OM DUBBDÄCK VID LçPC I PARIS

Deltagare i diskussionen från fransk sida var: M Lucas

(Laboratoire Central des Ponts et Chaussêes, Centre de

Nantes), M Bouzigues (Services Etudes Techniques des

Routes et Autoroutes), M Petelot (Laboratoire Regional

de l'Equipment â Nancy), M Ruppert (Société d'Etudes

Rurales et Sociales), M Favero (l'Organisme National

de Sêcuritê Routiêre). Från svensk sida deltog Evert

Ohlsson och Mats Lidström från väg- och trafikinsti-

tutet.

Inledningsvis Visade fransmännen en film som i stora

drag sammanfattade de franska undersökningarna. Den

var utomordentligt seriöst upplagd men kanske ändå inte

helt relevant för överläggningarna eftersom tyngdpunk-

ten i det visade materialet var förskjuten mot samman-

sättning och materialval för bituminösa blandningsbe-

läggningar, motståndskraftiga mot åverkan av dubbar.

Diskussionen började med frågan om hur de nya bestäm-

melerna påverkat Vägslitaget i verkligheten. Det visade

sig att man inte hade någon som helst uppfattning härom.

Man trodde i och för sig inte att den utsträckta tiden

för användning av äldre dubbtyper (bestämmelserna

trädde i kraft vintern 1978/79 men "stora" dubbar mon-

terade i däck före denna tidpunkt fick användas fram

till 1981-03-15) skulle ha någon väsentlig betydelse

vid en analys men redovisade ändå klart och tydligt

att det varken fanns intresse-eller pengar för en

resultatuppföljning. Vägnätet inspekteras visserligen

visuellt årligen som underlag för underhållsbudgetering

men man gör inga försök att särskilja slitage genom

dubbar från andra nedbrytningar av vägytan. Man var

däremot helt klar över (subjektiva uppfattningar) att

förbudet mot lastbilsdubbning fr 0 m vintern 1972/73

inneburit en tydlig minskning av vägslitaget.
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En viss skillnad i dubbanvändning mellan Sverige och

Frankrike kunde noteras. Då lastbilsdubbning var till»

låten i Frankrike förekom praktiskt taget bara dubbning

av drivhjulen vilket naturligtvis ger större slitage

än dubbning av bara styrhjulen, vilket är ofta före-

kommande i Sverige. Personbilar dubbas till övervägande

del i Frankrike bara på drivhjul oavsett om de är styr-

ande eller bara drivande. I Sverige måste som bekant

- om dubbar används på en personbil - samtliga hjul

vara dubbade.

Vid slitageprovningarna hade i stort sett bara släta

(mönsterlösa) provdäck använts. Frågan om de släta

dubbdäckens relevans vid uppskattning av det vägslitage

som orsakas av normalmönstrade dubbdäck diskuterades.

Man tillstod att det hade varit en nödlösning att till-

gripa släta däck för att provmaskinen i Pont â Mousson

över huvud taget skulle kunna användas. Det stora an-

talet dubbar man hade behövt montera i varje däck -

vilket givetvis också inneburit ett avsteg från verk-

ligheten - hade emellertid haft det goda med sig att

provningarna kunnat genomföras relativt snabbt i varje

etapp och därmed under relativt konstanta omgivnings-

betingelser. Man trodde nog också att den stabilare in-

fästning som dubbarna fått genom användning av mönster-

lösa däck bidragit till att öka vägslitaget något bl a

på grund av att varje enskild dubb inte har samma möj-

lighet att "väja" för stenmaterialet som i verkligheten.

Man betonade särskilt att mätresultaten måste ses som

relativa och inte direkt överförbara till verkliga för-

hållanden. Enligt VTIs uppfattning ligger det stora

svagheter i detta betraktelsesätt. Det måste väl vara

så att storskalliga dubbar "förlorar mest" på att in-

fästningen görs stabilare än i verkligheten och då kan

inte heller relativvärdena från undersökningarna till-

lämpas för praktiskt bruk. Lägger man härtill att däcken

för undersökning av stora hjulbelastningars inverkan
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egentligen var avsedda för gummihjulsvältar och sanno-

likt avvek till utförandet från vanliga lastbilsdäck

så blir man än mer skeptisk mot de franska slitage-

uppgifterna.

Fransmännen kunde inte förklara det låga gummislitaget

vid körningarna i Pont â Mousson, möjligen kunde det

bero på att det stora antalet dubbar skyddat slitbanan

samt att körningen varit extremt skonsam. Man hade

inte heller försökt att kontrollera om dubbarna rört

sig i förhållande till utgångsläget i nymonterat skick,

man visste helt enkelt inte om de rört sig ut eller

in eller eventuellt suttit stilla i dubbhålen. Därmed

blir utsticksuppgifterna tveksamma, i varje fall om

man vill se utsticket som den betydelsefulla faktorn

i slitagehänseende.

I anslutning till det här ämnet diskuterades de korrek-

tioner av slitagevärdena som utförts med stöd av ut-

sticksmätningar och den anpassning av korrigerade vär-

den till ett tredjegradsuttryck för skalldiameterns

inverkan som gjorts. Dessa Operationer tillsammans

svarar nämligen för den starka ökningen i slitageindex

med ökande skalldiameter. Man medgav från fransk sida

att operationerna egentligen inte var statistiskt för-

svarbara. Det betonades emellertid att undersökningar-

nas mål hade varit att ta fram en skonsammare dubb som

alternativ till ett dubbförbud och att man i detta

praktiska syfte varit beredd att göra avsteg från veten-

skaplig stringensl VTI gör här den reflektionen att

resonemanget förefaller pragmatiskt och att det verkar

som om man redan från början funnit skalldiametern vara

av viss betydelse för vägslitaget och därefter bemödat

sig om att betona den effekten. Frågor från VTI om hur

man kunnat bortse från andra, uppenbarligen viktiga

parametrar såsom dubbform i övrigt, antal flänsar,

monteringshålets diameter etc kunde inte besvaras.
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Beträffande dubbdäckens Väggrepp på is kunde man inte

ge några data utöver dem som givits i Väggreppsrapporm

teno Inga objektiva friktionsmätningar hade utförts

men retardationer och accelerationer vid bilproven hade

legat omkring 2 m/sz. Som en sammanfattning av de för

VTI mycket svårbedömda och svårtolkade uppgifterna i

den nämnda rapporten var man emellertid angelägen att

framhålla att de nya dubbarna med små skallar gav ett

Väl så gott Väggrepp som konventionella.
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5 SLUTSATSER

Efter studium av de franska undersökningsresultaten,

studium av resultaten från undersökningen vid Washington

State University samt diskussioner med franska specia-

lister anser institutet att man bör avråda från att in-

föra tvångsvisa dubbestämmelser liknande de franska i

Sverige. Institutet anser visserligen att fransmännen

visat att dubbar med låg vikt och små skallar sliter

vägbeläggningar mindre än tunga dubbar med stora skal-

lar men anser också att effekterna måste vara betydligt

mindre än vad som visas i materialet. Bestämmelser om

dubbar med 6 - 6,5 mm skalle skulle troligen ge ringa

vinst i minskat Vägslitage men å andra sidan låsa den

fortsatta utvecklingen av dubbar på ett olyckligt sätt.

Vidare har dubbutvecklingen av sig själv gått åt det

hållet att skalldiametern ligger vid 8 - 9 mm och vik-

ten är enligt föreskrifterna begränsad till 3 g. Samma

skepsis beträffande vinsten i form av minskat Vägslitage

gör att institutet avstår från att tillråda totalför-

bud mot lastbilsdubbning.
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Bilaga 1
Sid 1 (4)

BESTÄMMELSER ANGÅENDE ANVÄNDNINGEN AV DUBBDÄCK I

FRANKRIKE FR 0 M VINTERN 1978/79, ENLIGT BESLUT

  

 

  

  

  

     

1978-06-21

Fordonsgrupp Totalvikt < 3 500 kg Totalvikt > 3 500 kg
som får ha 4 l)
dubbdäck Personbilar, lastbilar, bussar bussar

Tillåten använd- 2)
ningstid för 15 november - 15 mars
dubbdäck

Tillåtna däck Endast radialdäck i
för dubbning * b i

Dubbtyp Endast en cylindrisk spets J

Skalldiameter < 6,5 mm 3) < 8 mm 3) 4)

Utstick på , _ _ ,
nya däck 1,3 1,8 mm 2,0 2,3 mm

Vikt per dubb < 2 g < 3,5 g

Antal _ 5) _
dubbar per däck 100 150 190 300

Placering i Den centrala fjärdedelen av _

slitbanan slitbanan ska vara utan dubbar

:Hastighetsgräns - 90 km/h 6)
med dubbdäck (Skylt med hastighetsangivelsen ska föras baktill)

 

 

 

 

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Lokala myndigheter kan ge specialtillstånd för utryckningsfordon, väg-
hållningsfordon och färskvarutransporter.

Vid speciella väderleksbetingelser kan lokala myndigheter ändra period-
gränserna.

Dubbdäck som inköpts före 15 mars 1978 till fordon som omfattas av
bestämmelserna och som har dubbar med skalle < 9 mm får användas fram

till 15 mars 1981.

Gäller också fordon som enligt lokala särbestämmelser får ha dubbdäck.
Dock får fordon som används i vintervägunderhållet ha dubbar med större
skalldiameter. .

För däck med alltför liten slitbana tillåts dock 80 dubbar.

För utryckningsfordon, väghållningsfordon och färskvarutransporter
dock 60 km/h.
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Bilaga 1

Sid 2

BESTÄMMELSER ANGÅENDE ANVÄNDNING AV DUBBDÄCK I

 

BELGIEN, (77-05012)

Fordonsgrupp Endast fordon vars totalvikt < 3 500 kg 1)

som får ha samt släp vars totalvikt < 3 500 kg
dubbdäck

 

Tillåten använd*
ningstid för
dubbdäck

1 november . 31 mars

 

Tillåtna däck
för dubbning

Endast radialdäck

 

 

 

  

Skalldiameter < 7 (+0,5) mm

Utstick på
nya däck

Vikt per dubb

Antal dubbar < 110 om däcket 13 tum 2)
per däck < 130 f ö

Hastighetsgräns 60 km/h 3)
med dubbdäck 90 km/h på motorväg

  

Övrigt

 

Alla hjul måste utrustas med dubbdäck. För
långsamgående fordon räcker det dock om däcken
på samma axel är av samma typ. I fallet tvil-
lingmonterade hjul behöver endast ett hjul
vara utrustat med dubbar men dessa skall
vara symmetriskt monterade m.ap bilens längd-
axel.
Ett släp till ett fordon som monterats med '
dubbdäck måste vara försedd med dubbdäck såvida
inte fordonet är att betraktas som långsamt
eller om släpets vikt ej överskrider 500 kg.
En skylt angivande maximalt tillåten hastighet
skall vara anbragt bak på fordonet.

 

l)

2)

Begränsningen gäller ej prioriterade fordon, bussar eller personbilar

Antalet dubbar per däck får inte variera mer än 20% inom ett fordon
och 30% inom en fordonskombination

3)
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Gäller ej prioriterade fordon
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Sixi 3

BESTÄMMELSER ANGÅENDE ANVÄNDNINGEN AV DUBBDÄCK I

SCHWEIZ FRÅN 1975-09-29

  

 

  

 

 

  

 

Fordonsgrupp
som får ha Endast fordon med totalvikt < 3 500 kg
dubbdäck

Tillåten använd-
ningstid för 1 november - 1 april
dubbdäck

Tillåtna däck 2 .. " 1)
för dubbning Endast stalracialdack

Dubbtyp

Skalldiameter < 6 mm

Utstick på
nya däck max 1,5 mm

Vikt per dubb < 3 g

Antal dubbar max llngÖr däck < 13"
per däck max 130 för däck > 13"

Hastighetsgräns 80 km/h 2)
med dubbdäck (Skylt med hastighetsgräns skall föras

baktill)

    

1) Alla hjul skall vara dubbade för fordon vars hastighet
kan överstiga 25 km/h. Detta gäller även släp.

2) Dubbförbud på. motorväg .
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BESTÄMMELSER ANGÅENDE ANVÄNDNINGEN AV DUBBDÄCK I

 

 

   

    

 

 

ÖSTERRIKE

Fordonsgrupp Endast fordon vars totalvikt < 3 500 kg
som får ha samt släp med axellast understigande 1 800 kg
dubbdäck

Tillåten använd-
ningstid för 1 november - 30 april
dubbdäck

Tillåtna däck - . . "
för dubbning Endast stalradialdack

Skalldiameter < 6,5 mm

Utstick på 1,0 - 1,5 mm
nya däck (får ej överstiga 2 mm på begagnade däck)

Vikt per dubb < 2 g

Dubbutstickets l 2 _ 3 mm
största diameter '

Avstånd mellan dubb
och däcksstomme > 1 mm

Antal dubbar < 110 om fälgens diameter < 33 cm
per däck < 130 f ö

Hastighetsgräns 80 km/h
med dubbdäck 100 km/h på autobahn

Övrigt Fordonet skall baktill vara utrustat med en skylt
som anger att fordonet är utrustat med dubbade däck.
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