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Förord

Projektgruppen "Samnordisk FoU-dubbdäck" redovisar i denna rapport

huVuddragen av det utförda arbetet.

Projektgruppen har haft följande sammansättning:

Från Finland: Veli Markkula, väg- och vattenbyggnadsstyrelsen
(t o m januari 1983)

Mats Reihe, väg- och vattenbyggnadsstyrelsen
(fr 0 m februari 1983)

Aarre Niemi, VTT/väg- och trafiklaboratoriet

Från Norge: Terje Moen, vegdirektoratet

Erling K Hansen, veglaboratoriet

Från Sverige: Roland Forsberg., vägverket

Olof Eklund, trafiksäkerhetsverket

Gunnar Carlsson, statens väg- och trafikinstitut

Projektledare: Per Olof Tjällgren, f d generaldirektör.

Rapporten har sammanställts av Rein Schandersson, statens väg- och
trafikinstitut.
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Forskning om dubbdäck

Rapport från projektgruppen Samnordisk FoU-dubbdäck
September 1985

Statens väg- och trafikinstitut
5-581 01 LINKÖPING
SVERIGE

REFERAT

Användningen av dubbdäck under vintern medför väsentliga trafiksäker-

hetsvinster. Nackdelarna - bl a i form av ökat vägyteslitage - är dock

betydande. Ett angeläget forskningsområde är därför att försöka minska de

negativa effekterna utan att ge avkall på trafiksäkerheten.

Projektgruppen "Samnordisk FoU-dubbdäck" bildades vid årsskiftet 1981/82

på initiativ från vägverket i Sverige. I gruppen har ingått representanter

från statliga väghållare och vägforskningsinstitut i Finland, Norge och

Sverige., Projektgruppen har initierat ett flertal FoU-projekt inom dubb-

däcksområdet. I denna lägesrapport ges en sammanfattning av det arbete

som utförts fram till mitten av 1985.

Den största delen av arbetet har berört frågan om funktionsprovning av

dubbdäck och möjligheterna att använda funktionskrav vid typgodkännande

av dubbar ochdubbdäck. I flera projekt har de tekniska möjligheterna för

funktionsprovning av dubbdäck undersökts. De funktioner som är intres-

santa är väggrepp och vägyteslitaåe. Funktionskravet kan vara utformat så

 

att ett visst vägyteslitage tillåts för en däck-dubbkombination om den

också uppfyller ett visst krav på väggrepp. D v 5 det tillåtna vägyteslitaget

sätts i relation till det väggrepp dubbdäcket ger.

Projektgruppen är enig om att dubbdäcksbestämmelser grundade på funk-

_tionskrav i princip är bättre än nuvarande typ av bestämmelser. Däremot

är meningarna delade vad gäller både de tekniska (reliabilitet och validitet)

och de administrativa (kapacitetsproblem) möjligheterna att utforma och

tillämpa bestämmelser eller'rekommendationer grundade på funktionskrav.

De statliga väghållarna i respektive land har finansierat projektgruppens

arbete.

VTI Meddelande 464





Il

Research on studded tyres
Report from the project group Inter-Nordic R åt D - studded tyres.
September 1985

National Swedish Road and Traffic Research Institute

5-581 01 LINKÖPING Sweden

ABSTRACT

The use of studded tyres during winter gives significant benefits in traffic

safety. However, the disadvantages - eg. increased wear on the road

surface - are considerable. Therefore an important area of research is to

try to reduce the negative impacts without jeopardizing traffic safety.

The projectgroup "Inter-Nordic R åc D - studded tyres" was established in

early 1982. The members represented the national road authorities and

road research institutes in Finland, Norway and Sweden. Several research

projects dealing with studded tyres were started on the iniative of the

group. This report summarizes the work till mid 1985.

Most of the work has been related to functional testing of studded tyres

and the prospect of using requirements based on function for approving

studs and studded tyres. The technical possibilities for functional testing of

studded tyres have been *studied in several projects. The interesting

functions are performance (road grip) and road surface wear. The principle

for functional requirement is that a certain road surface wear is accepted

for a combination of tyre and studs only if also a requirement on

performance is fulfilled. I.e. the accepted wear on the road surface is

related to the performance of the studded tyre.

There is consensus in the project group that regulations based on functional

requirements are in principle better than the present type of regulations.

However there is a difference in opinion regarding both the technical

(reliability and validity) and the administrative (problems of capacity)

problems related to regulations. or recommendations based on funcional

requirements.

The work in the project group has been financed by the government rOad

authorities in the three countries.
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l BAKGRUND

En stor andel bilister använder dubbdäck vintertid för att fordonet ska ha

bättre väggrepp vid halt väglag. Den förbättrade trafiksäkerheten för

fordon med dubbade däck har konstaterats i flera undersökningar - bl a den

i Sverige genomförda, som redovisas i Transportforskningsdelegationens

rapport "Dubbdäck" (1). Även i Norge och Finland liksom i andra länder har

liknande undersökningar gjorts (t ex (2)).

I olika utredningar om dubbdäckens positiva och negativa konsekvenser har

framkommit att dubbade däck orsakar ett ökat ytslitage av vägbeläggning-

ar. Genom att dagens dubbdäck är mer skonsamma mot vägytan och genom

att mer motståndskraftiga beläggningstyper utvecklats, har slitaget mins-

kat, men det är fortfarande betydande. Följande uppskattningar av kost-

naderna för ytslitage på beläggningar orsakade av dubbdäck ger en uppfatt-

ning om storleksordningen.

0 i Sverige 75-1445 miljoner SEK (4)
o i Norge c 150 miljoner NOK (2)

0» i Finland c 200 miljoner FMk

Kostnadsuppskattningarna är i 1980 års penningvärdel) och inkluderar

- förutom slitage av beläggningar-även slitage av vägmarkeringar och

ökade kostnader för tvätt av vägmärken och liknande. Beläggningsslitaget

orsakar dock största delen -- 80-85 0/0 - av ovannämnda kostnader.

De betydande kostnaderna för beläggningsslitage och de begränsade resurs-

erna för beläggningsunderhåll medförde i Sverige att regeringen 1980

uppdrog åt den statliga väghållaren - vägverket - att utreda och tillse att

sådana åtgärder genomförs som minskar beläggningsslitaget till följd av

_dubbdäcksanvändningen. Utredningen, som redovisas i (4), gjorde en revide-

ring av dubbdäcksrapporten från 1975 (1). Man konstaterade bl a att ett

förbud mot dubbdäck var orealistiskt p g a den olycksökning som troligen

skulle bli följden.

1) I Norge anges kostnadsstegringen 60 % under perioden 1980-84.
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Vidare utformades ett förslag (ännu ej genomfört) till skärpning av

föreskrifterna för dubbdäck (se bilaga 4, sid 4). Därvid eftersträvades ett

närmande av de svenska bestämmelserna till de som gäller i Finland och

Norge" (4, sid II). Utredningen förordade även en satsning på forskning

rörande funktionsprovning av dubbdäck, med slutmålet att krav/bestäm-

melser på dubbars Och dubbdäcks funktion tas fram.

Slutligen konstaterade utredningen även "att ett stort behov av forskning

och utveckling finns" (Ibid) och att "som ett första led i åstadkommande av

gemensamma nordiska föreskrifter bör vederbörande länders myndigheter

tillsammans kartlägga på vilka områden FoU-insatser i första hand erford-

ras" (Ibid). Nordisk bilteknisk kommitté (NBK) framförde liknande syn-

punkter 1980-01-07 i ett brev till Nordiska trafiksäkerhetsrådet.

Under senare delen av hösten 1981 tog vägverket i Sverige initiativ till

samnordiskt FoU-arbete angående funktionskrav på dubbdäck. Formellt

skedde detta i ett brev 1981-12-04 från dåvarande generaldirektören Carl-

Olof Ternryd till de finska och norska vägmyndigheterna.

I brevet påpekas att kostnaderna för beläggningsslitage till följd av

dubbdäcksanvändningen - trots en nedgång med cirka hälften från 1974 till

l980-fortfarande är stora (jfr ovan). Det är därför angeläget att

dubbdäckens negativa effekter begränsas samtidigt som de positiva i

möjligaste mån bibehålls. En förutsättning för detta är förbättrade

kunskaper om problemen förknippade med dubbdäck.

Eftersom Finland, Norge och Sverige har likartade problem när det gäller

dubbdäcksanvändning och i syfte att uppnå högre FoU-effektivitet, föreslås

i brevet att man gemensamt gör en kartläggning av vilka områden på däck-

och dubbsidan som kräver FoU-insatser. Det FoU-arbete som bedöms

nödvändigt utförs därefter av respektive länders forskningsprogram. En

annan viktig aspekt för nordiskt FoU-samarbete är den ökade effektivite-

ten. Dubbelarbete - framför allt beträffande tekniska studier - undviks.

I; brevet anges slutligen att FoU-resultaten kan utgöra början till en grund

för gemensamma nordiska föreskrifter rörande dubbdäck och deras använd-

ning.
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Initiativet från vägverket i Sverige :ledde till att projektgruppen "Samnor-

disk Fou-dubbdäck" bildades i början av 1982. I projektgruppen ingick

representanter från vägmyndigheter och forskningsorgan i Finland, Norge

och Sverige. Som projektledare utsågs förre generaldirektören Per Olov

Tjällgren.

Projektgruppens arbete och de projekt som den har initierat har finansi-

erats av vägmyndigheterna i respektive land (väg- och vattenbyggnadssty-

relsen i Finland, vegdirektoratet i Norge och vägverket i Sverige).
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2 SYFTE, OMFATTNING "

En utgångspunkt för projektgruppens arbete var att undersöka möjligheter-

na att minska kostnaden för det beläggningsslitage som orsakas av dubb-

däck, utan att äventyra trafiksäkerheten. Vidare fanns tanken att Finland,

Norge och Sverige - på sikt - ska kunna ta fram gemensamma bestämmel-

ser för dubbdäck och deras användning.

Man gjorde avgränsningen att arbetet-i möjligaste mån-skulle vara

inriktat enbart på problemen förknippade med dubbdäck och inte på vinter-

och halkproblemen generellt. Av trafiksäkerhetsskäl ifrågasattes inte en

fortsatt användning av dubbdäck på personbilar.

I inledningsskedet gjordes följande indelning av projektgruppens arbetsupp-

gifter:

o kartläggning, planering och genomförande av angelägna FoU-projekt
inom dubbdäcksomrâdet

0 utredning av förutsättningarna för funktionsprovning av dubbdäck

0 utredning av möjligheterna till gemensamma bestämmelser för dubb-
däck i Finland, Norge och Sverige.

Det arbete som utförts har omfattat de två första av dessa punkter.

Framför allt har möjligheterna för en funktionsprovning undersökts.
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3 FoU-PLAN OCH GENOMFÖRANDE

Projektgruppens inledande uppgift var att kartlägga befintlig kunskap och

formulera FoU-projekt inom de områden där kunskapen ansågs bristfällig.

Ett omfattande arbete, som genomfördes genom Aarre Niemis försorg, var

att översätta rapporter på finska, för att dessa skulle bli mer lättillgäng-

liga för norska och svenska experter (se även avsnitt 3.1.3 nedan).

I början av l982 föreslog representanterna från varje land olika FoU-

projekt, som borde prioriteras. Förslagen diskuterades därefter inom pro-

jektgruppen under våren 1982.

Inom projektgruppen var man enig om att för närvarande inte ifrågasätta

v en fortsatt användning av dubbdäck på personbilar. Beträffande tyngre

fordon ansågs kunskapen om nytta och kostnad för dubbdäck och andra

fordonsbundna halkskydd vara alltför bristfällig för ett uttalande.

Projektgruppen ansåg att stora ansträngningar bör göras för att få fram

"vägvänligare" dubbdäck. Därvid är det väsentligt att det finns objektiva

metoder att testa dubbdäck. Huvuddelen av diskussionerna berörde därför

olika metoder för funktionsprovning (vägyteslitage och väggrepp) av dubb-

däck samt möjligheten att uppställa krav/bestämmelser grundade på sådan

provning.

De FoU-projekt som projektgruppen ansåg vara av störst betydelse be-

skrevs i promemorian "Förslag till FoU" (5), som även kom att utgöra en

ram för gruppens fortsatta arbete. I avsnitt 3.1 nedan återges huvuddragen

i promemorian.

Bland de förslag till FoU som i_r_1_t_e gavs högsta prioritet fanns undersök-

ningar av dubbdäckens direkta och indirekta effekt på trafikolyckor.

Motivet var främst att man gjort undersökningar i alla tre länderna och

därigenom fått viss kunskap. Kunskapen ansågs vara mer bristfällig inom

andra områden, som därför prioriterades.

VTI Meddelande 464



3.1 Beskrivning av projekten och deras bakgrund

 

Nuvarande bestämmelser i Finland, Norge och Sverige bygger på studier av

hur de olika "konventionella" dubbparametrarna (utstick, vikt, dubbkraft

m m) påverkar däCkens väggrepp och det vägyteslitage däcken åstadkom-

mer, d v 5 däckens funktion. I vissa avseenden (t ex slitaget från tunga

fordon) är dock kunskapen bristfällig.

Målsättningen att minska dubbdäckens skadeverkningar samtidigt som de

positiva egenskaperna i möjligaste mån bibehålls fick till följd att FoU-

planen inriktades mot projekt, som kan ge bättre underlag för bedömningar

av dubbdäckens funktion.

. Projektgruppen såg detsom mycket väsentligt att förbättra kunskapen om

väggrepp och vägyteslitage för olika dubbdäckskonstruktioner. De projekt

 

som föreslogs inom dessa två områden redovisas i avsnitt 3.1.1 och 3.1.2

nedan.

De övriga FoU-projekt som gavs hög prioritet redovisas i 3.1.3 under

rubriken "Allmän FoU om dubbdäck".

3.1.1 FoU för prov av väggrepp

Studier av väggrepp har hittills huvudsakligen utförts genom mätning av

bromskraft respektive bromssträckor. Projektgruppen ansåg det väsentligt

att prov av väggrepp görs med enhetliga (standardiserade) metoder, så att

resultaten från de olika länderna kan jämföras. Det är vidare viktigt att

proven koncentreras till de av dubbdäckens väggreppsegenskaper, som är av

störst betydelse för säkerheten, eftersom ökad säkerhet är den mest

väsentliga positiva effekten.

VTI har tidigare i meddelande 223 (6) föreslagit att prov av dubbdäcks

väggrepp bör utföras genom mätning av dels bromskraft vid bromsning med

låst hjul och dels största sidkraft vid frirullande hjul. Detta torde vara

rimligt utifrån den viktiga säkerhetsaspekten. De flesta förare låser

nämligen hjulen i en paniksituation och det är vidare rimligt att anta att en

förbättrad förmåga att överföra sidkrafter är viktig för trafiksäkerheten.
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I förslaget till funktionsprovning ;för typgodkännande av dubbdäck (6)

föreslogs också hur väggreppsprovningen ska genomföras. Förutsättningar-

na för denna provning har ändrats efter detta. Bla kommer framtidens

bilar sannolikt att vara utrustade med låsningsfria bromsar. Projektgruppen

ansåg därför att man borde se över metodiken för väggreppsprovning och

då särskilt beakta' kraven på enhetlighet, samt studera möjligheten och

nödvändigheten av att studera väggreppet vid "optimalt slip . Därför

påbörjades följande projekt:

Projekt 2.l

Utredning av möjligheterna till en enhetlig provning av

 

dubbdäcks väggrepp

 

Projektet omfattade kartläggning av nuvarande metoder,

relevansen hos dessa och förslag till enhetlig provning.

En provning skall omfatta både personbilsdäck och lastbils-

däck. Höga krav måste ställas på provningens reliabilitet.

Proven skall i första hand göras på slät is men även prov på

barmark skall kunna utföras. Provningens kapacitet och

kostnader är viktiga bl a för att kunna göra en realistisk

bedömning av möjligheterna till ett typgodkännande av

dubbdäck grundat på funktionella krav.

Då det gäller att bedöma nyttan av dubbdäck på tunga fordon är framkom-

ligheten minst lika viktig som trafiksäkerheten. Viktiga aspekter på

framkomligheten är backtagningsförmåga och möjligheter att kunna starta

från stillastående på halt underlag. För att uppnå en förbättrad framkom-

lighet vid halka kan även kedjor användas. Kedjor är vanliga i Norge och

relativt omfattande skador på vägarna har observerats på vissa platser som

en följd av denna användning. Mot denna bakgrund föreslogs följande

projekt:
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Projekt 2.2

?lika fordonsbundna halkskydds betydelse för tunga fordons

framkomlighet vid halt väglag. Testmetoder

Projektet omfattande en kartläggning (litteraturstudie) av

olika fordonsbundna hjälpmedel mot halka och förslag till

hur deras effektivitet skall provas sa'mt genomförande av

olika prov. Projektet samordnades med projekt 3.4 nedan.

3.l.2 FoU för prov av ytslitage på beläggningar

VTI har på uppdrag av Styrelsen för teknisk utveckling utarbetat ett_ förslag

till hur en anläggning för provning av vägyteslitage kan konstrueras (6). I

VTIs förslag utgörs anläggningen av en cirkulär horisontell bana med en

radie på 20 m. Den stora radien krävs för attdäcken ska rulla på ett sätt

som efterliknar hur däck uppför sig på vägen. Anläggningens utformning

ska medge prov avpersonbilsdäck med hastigheten 70 km/h och av lastbils-

däck med hastigheten 36 km/h. Anläggningen kostnadsberäknades till 3,4 -

4,5 Mkr i 1980 års prisnivå.

I projektgruppen har alternativa anläggningar diskuterats. Speciellt intres-

sant är anläggningen hos AB Neste i Finland. I denna anläggning roterar,

däcken på insidan av en vertikal cylinder. En sådan anläggning har flera

fördelar i jämförelse med den av VTI föreslagna anläggningen. Bl a kan

däckens inverkan på "vägbanan" simuleras på ett naturligare sätt. Dess-

utom är det lättare att konstruera anläggningen för höga hastigheter såväl

för personbilsdäck som för lastbilsdäck. Vidare medger dimensionerna att

anläggningen kan inneslutas i en klimatkammare. Därigenom kan bättre

repeterbarhet erhållas, samtidigt som kapaciteten blir högre (användning

hela året). Slutligen torde säkerhetsproblemen vara relativt små och

kostnaderna skulle sannolikt bli mindre än för anläggningen i VTI-förslaget.

En nackdel med en anläggning av "typ Neste är att den sekundära .

användningen (förutom prov av dubbdäcks slitageinverkan) är mindre än för

"VTI-anläggningen". Den användning för bärighetsteknisk FoU och för FoU
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angående de långsiktiga konsekvenserna av Olika beläggningsstrategier som

"VTI-anläggningen" är lämplig för kan inte genomföras i en anläggning av

"typ Neste".

När FoU-planen utformades var man osäker på om det gick att applicera

öppna beläggningar" och ytbehandlingar i en "Neste-anläggning". Projekt-

gruppen fäste stor vikt vid denna fråga eftersom ytbehandlingar blir allt

vanligare och öppna beläggningar sannolikt kommer att få ökad användning

i framtiden.

Utifrån ovan skisserade bakgrund bestämde projektgruppen att följande

fyra projekt skulle genomföras:

Projekt 3.1

Sammanställning av befintlig kunskap och behov av FoU för

 

fastställande av krav på en anläggning för prov av olika

 

dubbdäcks slitage på beläggningar

 

Ett speciellt intressant alternativ ansåg man vara en anlägg-

ning av "Nestetyp" inrymd i den byggnad där VTIs provvägs-

maskin finns. Övriga alternativ kan vara:

0 Den av VTI föreslagna anläggningen kompletterad med
möjligheten att öka hastigheten för persönbilsdäck till'
intervallet 80-100 km/h och för lastbilsdäck till 70-
90 km/h.

0 En norsk metod att mäta slitaget direkt på väg genom
att suga upp slitageprodukterna.

0 Den nya provvägsmaskin som planeras på VTT i Finland.

Projekt 3.2

Beräkning av kostnader, kapacitet och tidpunkter för färdig-

 

ställande av olika anläggningar som uppfyller de i projekt

 

3.1 uppställda kraven

 

Projektet påbörjas när projekt 3.1 färdigställts.
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Projekt 3.3

Utredning av möjligheter att använda ytbehandlingar och

 

Öppna beläggningar i en anläggning av "typ Neste"

 

Projektet hade redan påbörjats på svenskt initiativ. I

projektet skulle förslag till teknik tas fram och erfarenheter

från befintliga anläggningar sammanställas.

Projekt 3.4

Skadeverkningar av olika halkskydd för tunga fordon

 

Projektet utgjorde en komplettering till projekt 2.2 (avsnitt

3.1.1) och samordnades med detta. Samtidigt som man

utreder hur olika halkskydds effektivitet avseende framkom-

ligheten skall provas så måste även deras skadeverkningar

kvantifieras. Undersökningar i Norge angående kedjors

skadeverkningar på vägytan var en väsentlig del av pro-

jektet. I övrigt var projektet inriktat mot skonsammare

kedjor och andra typer av halkskydd. Beträffande dubbdäck-

ens skadeverkningar hänvisades primärt till tidigare studier i

provvägsmaskiner och på längre sikt till den nya provnings-

anläggning som utreds i projekten 3.1 och 3.2.

3.1.3 Allmän FoU om dubbdäck

 

Detta avsnitt behandlar den Fou och de utredningar som bedömdes önsk-

värda, men som inte direkt ingår i mätning av väggrepp och vägyteslitage.

På ett tidigt stadium' av projektgruppens arbete stod det klart att man i

Finland (VTT och även väg- och vattenbyggnadsstyrelsen) gjort omfattande

undersökningar av dubbdäck och dubbdäcksproblem. Resultaten var .dock i

ringa utsträckning kända utanför Finland p g a att de flesta rapporter var

på finska. Projektgruppen ansåg det angeläget att underlätta för svenska

och norska experter att ta del av de finska undersökningarna och bestämde

att följande projekt skulle genomföras.
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Projekt 4.1

Inventering av publikationer på finska inom dubbdäcksom-

 

rådet och översättning till engelska av ett urval av dessa

 

Speciellt intressanta delområden:

o Kartläggning av tillståndet hos använda dubbdäck (antal
dubbar, utstick, dubbkrafter m m) '

o Spårbildningens orsaker: Slitage kontra deformationer

o Dubbdäck på tunga fordon.

Det bestämdes att i en del rapporter enbart översätta

vissa delar såsom -t ex figur- och tabelltexter, samman-

fattning och de viktigaste resultaten.

Som tidigare nämnts (inledningen av kapitel 3) är kunskapen om kost-

nad/nytta av dubbdäck på tunga fordon mycket dåligt känd åtminstone i

Sverige och Norge. I Finland har man försökt uppskatta hur många

trafikolyckor som förhindras genom användningen av dubbar på tunga

fordon (ll). De finska beräkningarna tyder på att kostnaderna kan vara

betydligt större än nyttan. Projektgruppen bestämde att möjligheterna att

göra motsvarande utredningar i Norge och Sverige skulle undersökas och

initierade följande projekt:

Projekt 4.2

Utredning av möjligheterna att beräkna positiva och nega-

 

tiva konsekvenser av användningen av dubbdäck på tunga

 

fordon i Norge och Sverige

 

Arbetet innefattade även en sammanställning av de finska

beräkningarna. Denna del samordnades med ovanstående

projekt 4.1 ovan.

En negativ konsekvens av dubbdäcken är de spår som de dubbade fordonen

sliter i vägbanan. Förutom av dubbdäck kan spår även förorsakas av tunga
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fordon genom deformationer. Uppmätning av spår i Finland har gjorts på

ett sätt som gör det möjligt att skilja på slitage (avnötning) och deforma-

tioner. För att skapa större klarhet om spårbildningens orsaker igångsattes

följande projekt:

Projekt 4.3

Pinalys av befintliga data och sammanställning av kunskap

 

om spårbildningens orsaker

Projektgruppen tänkte sig en differentiering av resultaten i

så stor utsträckning som möjligt med avseende på belägg-

ningstyp, trafikens storlek och sammansättning samt dubb-

frekvens så att möjligheter till generalisering skulle finnas.

'Arbetet samordnades beträffande den finska delen med

projekt 4.1 ovan.

Utifrån kunskap om tillståndet hos befintliga dubbdäck (antal, utskick,

dubbkrafter m m) kan en grov bedömning göras av hur stora möjligheter

som finns att minska vägyteslitaget (avnötningen) genom skärpta krav på

dubbdäckens utformning. I Finland genomfördes en undersökning av

dubbdäckens tillstånd under vintern 81/82. Projektgruppen ansåg det

värdefullt om motsvarande eller liknande kartläggningar kunde genomföras

i Norge och Sverige och följande projekt föreslogs:

Projekt 4.4

Kartläggning av dubbdäckens tillstånd i Norge och Sverige

Projektgruppen såg det som nödvändigt att först ta tillvara

erfarenheterna från Finland och därefter planera eventuella

undersökningar.

Ofta aktualiseras olika typer av odubbade däck som då sägs vara godtag-

bara alternativ till dubbdäcken. En aktuell variant är sk microsajpade

däck. Projektgruppens mening var att det är viktigt att förbättra kun-

skapen om de eventuella möjligheter som kan finnas att ersätta dubbdäcken

med däck vars vägyteslitage är försumbart. Följande projekt föreslogs

därför:
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Projekt 4.5

Bedömning av teoretiska, praktiska och ekonomiska möjlig-

heter att framställa med dubbdäck jämförbara vinterdäck

 

som inte sliter på vägbanan_

Som riktlinjer angavs att projektet borde genomföras av

däckteknisk expertis och att däckindustrin skulle lämna

synpunkter.

3.2 Projektens genomförande

 

Vid projektgruppens sammanträde sommaren 1982 bestämdes i vilket av de

tre länderna de olika projekten skulle genomföras. Detta framgår av

nedanstående sammanställning, där det även klargörs hur arbetsläget var i

mitten av l985. Under arbetets gång samordnades projekten 2.2 och 3.4.

Nedan redovisas de därför som ett projekt.
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Status, dokumentation, kommentarer

 

2.1 - Utredning av möjlig-
ligheterna till en enhetlig prov-
ning av dubbdäcks väggrepp.

2.2 och 3.4 - Effektivitet och
skadeverkningar av olika fordons-
bundna halkskydd för tunga for-
don.

3.1 - Sammanställning av befint-
lig kunskap och behov av FoU för
fastställande av krav på en an-
läggning för prov av olika dubb-
däcks slitage på beläggningar.

3.2 - Beräkning av kostnader,
kapacitet och tidpunkter för fär-

digställande av olika anläggningar,
som uppfyller de i projekt 3.1 upp-
ställda kraven.

3.3 - Utredning av möjligheterna
att använda ytbehandlingar och
öppna beläggningar i en anlägg-
ning av "typ Neste".

4.1 -- Inventering av publika-
tioner på finska inom dubbdäcks-
området och översättning av ett
urval av dessa.

4.2 - Utredning av möjligheterna
att beräkna positiva och negativa
konsekvenser av dubbdäck på
tunga fordon i Norge och Sverige.

4.3 - Analys av befintliga data
och sammanställning av kunskap
om spårbildningens orsaker.

4.4 - Kartläggning av dubb-
däckens tillstånd i Norge och
Sverige.

4.5 - Bedömning av teoretiska,
praktiska och ekonomiska möjlig-
heter att framställa med dubbdäck

jämförbara vinterdäck, som inte
skadar vägbanan.
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Projektet avslutat.

Dokumentation: Se bilaga 2.
Utfört vid VTI i Sverige.

Projektet avslutat.
Dokumentation: Ref. (8), (9), (12),
(13) och(l6). .
Utfört av veglaboratoriet och Industri-
konsulent A/S i Norge.

Projektet avslutas under 1985.
Dokumentation: Koncept (10) och
rapport (14).
Utfört vid VTT i Finland.

Projektet kan inte starta förrän
projektet 3.1 är färdigt.

Projektet är avslutat.
Dokumentation: Se bilaga 3.
Utfört vid VTI i Sverige.

Projektet avslutat.
Dokumentation: Oversättningarnas
omfattning framgår av bilaga 1.

När relevanta finska rapporter över-
satts ansåg projektgruppen att de
finska beräkningarna var tillräckliga.
Projektet är således inte aktuellt
längre.

Ett finskt projekt har avslutats under
1985 (15). Resultaten bestämmer
agerandet från norsk och svensk sida.

Finska resultat finns i meddelande #6
och 51 från VTT. En liten,0publicerad
norsk undersökning har genomförts. I
Sverige planerar vägverket och VTI en
undersökning.

Projektet var tänkt att utföras vid VTI
i Sverige. Projektet har nu låg prioritet,
eftersom den tänkbara däcktypen tro-
ligen inte blir en realistisk möjlighet
under de närmaste 10-15 åren.
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4 RESULTAT OCH SLUTSATSER

Detta kapitel utgör inte någon fullständig redogörelse av deresultat och

rekommendationer, som tagits fram i de av projektgruppen initierade

projekten. För fullständiga redovisningar hänvisas till dokumentationen av

respektive projekt (se avsnitt 3.2 ovan). Ambitionen har i stället varit att

sammanfatta projektgruppens diskussioner och överväganden, .som huvud-

sakligen varit inriktade på frågan om funktionsprovning av dubbdäck. I

dessa ingår dock- helt naturligt- hänsyn både till den kunskap som pro-

jektgruppen hade och den som tagits fram i de olika projekten.

Medlemmarna i projektgruppen har under arbetets gång fått en större

inblick i den litteratur och dubbdäck, som finns publicerad i de tre

länderna. För att sprida denna information bifogas en lista (bilaga 5) över

viktig litteratur som publicerats i Norge, Finland och Sverige under

perioden 1975-84 och som behandlar dubbdäck och problem förknippade

med användning av dubbdäck. Denna litteraturlista gör inte anspråk på att

vara komplett.

Ett dominerande tema vid projektgruppens sammanträden har, som nämnts,

varit frågan om funktionsprovning av dubbdäck. Både nyttan av en sådan

provning och möjligheterna att genomföra den har diskuterats. Flera av

projekten (jfr avsnitt 3.1) inriktades också direkt mot att belysa sådana

frågor rörande funktionsprovning, som ansågs oklara (och som kanske

fortfarande delvis är det). I avsnitt 4.1 sammanfattas kunskapsläget för

dessa frågor.

Ett annat viktigt tema för projektgruppen är fordonsbundna halkskydd för

tunga fordon. Några projekt inriktades mot att belysa för- och nackdelar

med användning av dubbdäck, kedjor m m på tungafordon. Detta område

behandlas i avsnitt 4.2.

Övriga initierade projekt behandlar bl a spårbildningens orsaker, kartlägg-

ning av dubbdäckens tillstånd och möjligheterna att framställa dubblösa

vinterdäck som har dubbdäckens egenskaper. För de två sistnämnda pro-

jekten finns inga nya resultat och de behandlas därför inte i denna läges-

rapport. Resultaten från en finsk undersökning om spårbildningens orsaker

finns dokumenterade i (15).
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4.1 Funktionsprovning av dubbdäck

 

I avsnitt 4.1.1 nedan refereras i korthet bakgrunden till att funktionsprov-

ning kommit att framstå som ett alternativ till nuvarande nordiska

dubbdäcksbestämmelser. Avsnitten 4.1.2 respektive 4.1.3 behandlar dels

principerna för funktionsprovning, dels de olika utredningar som gjorts för

att undersöka de tekniska möjligheterna att utföra sådan provning. Några

av de administrativa problem som kan uppstå vid en eventuell obligatorisk

funktionsprovning diskuteras 1 4.1.4.

4.1.1 Nuvarande dubbdäcksbestämmelser-utformning och möjlig-

 

heter till förändring

De nu gällande föreskrifterna för dubbdäck och dubbdäcksanvändning

redovisas i bilaga 4. Sist i den bilagan finns även det förslag till skärpning

om de svenska bestämmelserna, som lämnades av "Projektgruppen dubb-

däck"(4k V

För att begränsa dubbdäckens vägslitage föreskrivs ett maximalt antal

dubbar, dubbvikten maximeras (i Norge och Sverige), vissa dubbtyper (t ex

rördubbar) förbjuds och dubbutsticket maximeras. Vidare begränsas an-

vändningstiden för dubbdäck. I Finland och Norge (liksom i det svenska

ändringsförslaget) finns även en övregräns för den statiska dubbkraften.

De finska bestämmelserna anger även var i slitbanan dubbarna får placeras.

Med hänsyn till köregenskaper (väggrepp) finns bestämmelser om hur

många dubbdäck (och vilka) ett dubbfordon måste ha. Det finns även

bestämmelser som reglerar variationen i antalet dubbar mellan olika däck

på fordonet. I Finland finns också krav på att M+S-däck ska användas

under december, januari och februari.

I Finland finns krav på typprovning av personbilsdäck med dubbar. Man

kontrollerar dubbkraft, dubbutstick och gummits hårdhet. Om värdena

uppfyller de ställda kraven lämnas typgodkännande för en kombination av

däck + dubb.
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I Norge krävs inte ett formellt godkännande av systemet däck + dubb. Där

tillämpas i stället ett "frivilligt" typgodkännande. Fabrikanten intygar att

en viss typ/vissa typer av dubbar uppfyller kravet på högsta dubbkraft. En

kontroll sker genom stickprov hos fabrikanter och försäljare.

Sverige har för närvarande ingen form av typgodkännande för dubbdäck.

Projektgruppen dubbdäck (4) förordade ett förfarande enligt norsk modell,

om föreskrifter om dubbkraft införs i bestämmelserna.

Man kan konstatera att nuvarande bestämmelser bygger på kunskap om hur

de _så kallade "konventionella" dubbparametrarna (massa, utstick, dubbkraft

m m) inverkar på vägyteslitage och väggrepp. Denna kunskap är rätt så

god, men forskningsresultaten visar att spridningen i de funna sambanden

är betydande. Eftersom slitageprocessen är mycket komplicerad är det inte

heller troligt att en fortsatt forskning inom området kan leda till att man

finner ett litet antal konstruktionsparametrar, som ensamma kan förklara

den variation i slitageverkan som olika dubbdäck uppvisar.

För att uppnå en fortsatt minskning av vägslitaget utan att äventyra

dubbdäckens väggrepp så bör om möjligt framtida bestämmelser direkt

inriktas mot de funktionella parametrarna vägslitage och väggrepp. De

nuvarande bestämmelserna har en rad nackdelar, som skulle kunna undvikas

om det var möjligt att utforma funktionskrav. De viktigaste nackdelarna

med bestämmelser av nuvarande typ är:

0 De verkar utvecklingshämmande. Det är t ex möjligt att det går att
utveckla fjädrande dubbar, som sliter mindre, men som inte kan
godkännas p g a sin massa och/eller sitt utstick.

0 En del av den minskning av vägslitaget, som vi fått genom nuvarande
bestämmelser, har vi kanske fått betala genom ett minskat väggrepp,
vilket är negativt från trafiksäkerhetssynpunkt.

o I nuvarande bestämmelser saknas mekanismer eller krav som gör
dubbdäckskonstruktionerna bättre. Om man finner att nuvarande nivå
på vägslitaget kan accepteras, d v 5 behåller nuvarande bestämmelser
för olika dubbparametrars gränsvärden, finns det inget i bestämmelser-
na, som sporrar fabrikanterna till att ta fram konstruktioner med bättre
väggrepp och mindre slitageverkan. Det vore önskvärt att dubbdäcks-
bestämmelsernas utformning påskyndande en utveckling mot bättre
dubbdäck.
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Slutsatsen av ovanstående blir att det finns flera fördelar med dubbdäcks-

bestämmelser i vilka den positiva effekten (förbättrat väggrepp) sätts i

relation till den skada (avnötning) som förorsakas, dvs att

dubbarnas/dubbdäckens funktion optimeras. Ett sätt att göra detta är att

införa krav grundade på funktionsprovning, där kraven innefattar både

väggrepp och vägslitage.

4.1.2 Principer för bestämmelser grundade på funktionskrav

 

I principskissen nedan åskådliggörs hur dubbdäcksbestämmelser grundade på.

funktionskrav skulle kunna se ut.

vägyteslitage

    

ax

+

+

- C

<

x = godkänt dubbdäck

= ej godkänt.dubbdäck

A \

väggrepn
Figur 1. Principen för dubbdäcksbestämmelser med funktionskrav.

Källa: (6). ' .

Dubbdäck med egenskaper som gör att de hamnar över den heldragna linjen

skulle bli underkända. Den horisontella delen (B-C) representerar ett övre

tak för vägyteslitaget, medan delen A-B bestämmer maximalt tillåtet sli-

tage vid ett visst väggrepp.
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Den stora fördelen med funktionskrav jämfört med nuvarande typ av

bestämmelser är att de förra inte hindrar utvecklingen av däck eller

dubbar. Industrin låses inte till att ta fram dubbar/dubbdäck, som uppfyller

vissa krav på de "konventionella" dubbparametrarna, utan möjligheter till

okonventionella lösningar finns kvar.

Vidare anger funktionskrav direkt vilket vägyteslitage som accepteras. I

nuvarande bestämmelser maximeras slitaget indirekt genom gränsvärden

för 'dubbvikt, *dubbutstick, antal dubbar m m. Samtidigt visar hittills

utförda slitageprov en viss variation, vilket understryker osäkerheten i att

indirekt uppskatta ytslitaget, och pekar på att funktionsprovning under

kontrollerade förhållanden behövs, även om inte funktionskrav införs som

bestämmelse.

Det är viktigt att inte se gränsen A-B-C som fastlåst för all framtid.

Kraven kan skärpas på tre sätt:

0 lutningen för linjen A-B minskas

o linjen A-B förskjuts åt höger

0 linjen B-C sänks.

Successiva skärpningar av kraven, som meddelas i god tid, skulle förhopp-

ningsvis leda till att effektivare dubbdäckskonstruktioner tas fram. För att

kunna sätta gränsen och göra realistiska skärpningar av kraven fordras

emellertid god kunskap om sambanden mellan å ena sidan dubb- och

däckkonstruktioner och å andra sidan vägslitage och väggrepp.

4.1.3 Funktionsprovning av dubbdäck - metoder

 

Principerna för funktionsprovning av dubbdäck finns beskrivna i VTIs

utredning (6). Där anges att de viktigaste funktioner hos ett däck, som bör

provas, är väggrepp och vägyteslitage. Dock finns även andra funktioner

 

av betydelse, t ex bränsleförbrukning och buller.

På projektgruppens initiativ har VTI undersökt de tekniska möjligheterna

att i Norden utföra prov av dubbdäcks väggrepp. I bilaga 2 redovisas utred-
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ningens resultat. I utredningen rekommenderas att den mobila utrustningen

vid VTT i Finland används för inledande prov på lämpligt underlag, sjöis

eller helst konstfrusen bana. Ur proven bör det vara möjligt att bestämma

dels ett lämpligt provförfarande, dels rimliga krav på dubbdäcks väggrepp.

För den slutliga väggreppsprovningen anges i (6) två alternativ:

1. Provning av dubbade personbilsdäck utförs med utrustning enligt VTTs
konstruktion på konstfruset underlag. Denna provning kan utföras helt
och hållet i Finland eller 'med en utrustning i varje nordiskt land.

Provning av dubbade lastbilsdäck utförs vid VTIs stationära anläggning.

2. All väggreppsprovning av dubbade däck förläggs till VTIs stationära
anläggning. .

Beträffande valet av is/snöunderlag och under vilka förhållanden väg-

greppsprovning bör ske hänvisas till (6) och bilaga 2.

Inom projektgruppen har man uttryckt tveksamhet mot att utföra prov

under icke-kontrollerade yttre förhållanden, åtminstone om syftet är

typgodkännande. För detta torde kravet på reliabilitet endast kunna

tillfredsställas i en_ stationär anläggning.

För närvarande torde det emellertid vara svårt att precisera normer för

dubbdäcks väggrepp. Kunskapen är fortfarande bristfällig och metoderna

för prov av väggrepp inte fullständigt utformade. Det är vidare möjligt att

obligatorisk varudeklaration är att föredra framför fastslagna krav på

väggreppet.

VTIs däckprovningsmaskin kommer att medge större möjligheter att stu-

dera väggrepp för dubbdäck (och andra däck). Färdigställandet är emeller-

tid försenat på grund av finansieringspr-oblem. Tidigast i mitten av 1986

kan anläggningen vara färdig för rutinmässiga mätningar tex för väg-

greppsprovning av dubbdäck.

Även principerna för provning/undersökning av dubbdäcks vägyteslitage

 

diskuterades i VTIs utredning (6). Där föreslogs en anläggning 'i form av en

cirkulär, horisontell provbana. Med denna princip krävs en stor maskin-

radie (c 20 m) för att däcken inte ska rulla på ett orealistiskt sätt.
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Projektgruppen såg som ett alternativ den typ av anläggning som bl a finns

vid företaget Neste Oy i Finland. I denna rullar däcken på insidan av en

vertikal cylinder. Man var dock osäker på om vissa vanligt förekommande

typer av slitlager var möjliga att testa i en sådan anläggning.

På projektgruppens initiativ undersöktes dessa möjligheter. Resultaten

redovisas i bilaga 3. Slutsatserna citeras nedan:

"Sammanfattningvis blir bedömningen den att det torde vara fullt möjligt
att utföra olika typer av bituminösa beläggningar, såväl tät och dränerande
asfaltbetong som ytbehandling, att montera i en provningsanläggning av
Neste-typ. Dock behöver man sannolikt konstruera vissa hjälpmedel för
beläggningarnas utförande. Vad beträffar dränerande asfaltbetong och
ytbehandling kan elementen efter vertikal montering ej utsättas för högre
temperaturer än +5 - +lOOC på grund av risken för flytning (detta
förhållande begränsar givetvis anläggningens användbarhet i viss mån)."

Utredningen visar alltså att även en anläggning av typ vertikal cylinder

torde vara möjlig att använda för prov avseende vägyteslitage. Dock finns

vissa begränsningar för några typer av beläggningar (se även (17)). För

projektgruppens primära intresse: undersökning av hur olika dubbdäck sliter

vägbeläggningar är denna typ att föredra, eftersom däcken uppför sig mer

naturligt. En horisontell anläggning är emellertid överlägsen om det

primära intresset är att testa olika beläggningars slitstyrka.

En annan fördel med en anläggning av typ Neste är att den tar så liten

plats att den kan inrymmas i en klimatkammare. Detta gör att den kan

användas hela året vilket kanske är nödvändigt för att uppnå tillräcklig

provningskapacitet (se vidare avsnitt 4.1.4).'

Parallellt med ovanstående utredning gjordes en omfattande sammanställ-

ning av hur dubbar och dubbdäck påverkar beläggningsslitaget (10). Detta

projekt har utförts i Finland och avsikten är att det ska utmynna i en

kravspecifikation på en anläggning för test av dubbdäcks ytslitage på

vägbeläggningar. Först när dessa krav klargjorts kan man göra ett slutligt

ställningstagande.

I Norge pågår utveckling av en ny metod för mätning av ett enskilt däcks

slitage på vägbanan. Principen innebär att vägbanan blåses ren framför

däcket och att bortslitet material sugs upp efter däcket. En begränsning är

VTI Meddelande 464



22

att metoden enbart kan användas på torr väg. Vidare torde reliabiliteten

vara för låg för att metoden ska kunna användas i provningssammanhang.

Metoden provades under vintern 1982/83. Det visade sig då att uppsam-

lingsmekanismen inte var tillfredsställande. Man avsåg då att göra

förbättringar och Utföra nya prov.

4.1.4 Administrativa problem i samband med funktionsprovning av

 

dubbdäck

Av ovanstående avsnitt framgår att det är tekniskt möjligt att funktions-

prova dubbdäck-både ur ytslitage- och väggreppssynpunkt. Vissa reser-

vationer återstår dock vad beträffar både reliabiliteten och validiteten för

de olika provningsmetoderna. Inom projektgruppen finns olika åsikter om

hur pass allvarliga dessa problem är.

Ett annat problem finns på det administrativa planet. Enligt VTI-förslaget

i (6) utförs slitageprovning med oanvända däck. Slitageprovningen omfat-

tar 6 000 km/däck och därefter följer väggreppsprovningen. Provningen av

ett däck tar följaktligen relativt lång tid. Det har dessutom framkommit

att den tidigare uppskattningen av det antal kombinationer av däck+dubb,

som behöver provas i initialskedet var alldeles för låg. Det finska

typgodkännandet medförde mätningar av 425 kombinationer av däck+dubb-

ar under 1976-1978 (därav 356 mätningar under 1976) och av 367 kombina-

tioner under 1978-1981. Dessa mätningar avsåg endast personbilsdäck.

Nivån på antalet mätningar i Finland antyder att kapacitetsproblem kan

uppstå åtminstone i början vid funktionsprovning av dubbdäck för typgod-

kännande eller varudeklaration. Det torde emellertid inte vara nödvändigt

att som i Finland göra mätningar för varje däckdimension. Resultaten för

en däckdimension bör gå att överföra till näraliggande dimensioner.

Trots detta torde det vara nödvändigt att närmare studera de kapacitets-

problem, som kan uppstå vid en eventuell funktionell provning.

Inom projektgruppen diskuterades även behovet av och metoderna för

efterkontroll av funktionsprovade dubbdäck. Projektgruppens åsikt är att

de kontroller som kan komma ifråga är stickprovskontroller och att dessa
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kan baseras på tekniska dubbdäcksdata, d v 5 dubbutstick, statisk dubbkraft

EtC.

4.2 Fordonsbundna halkskydd för tunga fordon

Kunskapen om effekterna av halkskydd (kedjor, dubbar m m) på tunga

fordon är sämre än motsvarande kunskaper för personbilar. Inom Norden

har man i Finland ägnat störst intresse åt problemen. I avsnitt 4.2.1

sammanfattas några finska resultat. I övrigt hänvisas till rapporterna-i

referensförteckningen och i bilagorna 1 och 5.

På tunga fordon används ofta kedjor som alternativ till dubbdäck. Några

delresultat från norska studier omnämns '1 4.2.2.

4.2.1 Finska undersökningar om dubbdäck på tunga fordon

 

Ett försök att uppskatta dubbdäckens betydelse för trafiksäkerheten i

Finland även för tunga fordon redovisas i (3). Beräkningarna visar att

totalt under åren 1974-75 sparades 135 dödsoffer i trafiken genom att

dubbdäck användes. Man beräknade även att dubbdäcken orsakade

16 dödsoffer, vilket innebär en nettoeffekt av 119 människoliv under två

år. Det totala antalet dödsoffer i trafiken under de aktuella åren var i

Finland c 2 000.

Beräkningarna visade emellertid också att den positiva effekten från

dubbdäck på tunga fordon var liten. Endast 5 människoliv beräknades ha

sparats i Finland under 1974-75 genom att dubbdäck används på tunga

fordon (lastbilar och bussar).

Vid VTT har man även gjort en sammanställning av olika resultat rörande

ytslitaget från tunga fordon med dubbdäck jämfört med personbilar.

Nedanstående sammanställning har hämtats från (11). Den finns även

redovisad i (10).
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Tabell 1. Vägyteslitage orsakat av dubbdäck på tunga fordon i relation
till slitaget från personbil med dubbdäck.
Källa: (11). '

  

Källa Per dubb Per meter och Per fordonskm

dubbat däck

VTI 3-4 1,4-1,8 1,1_-1,5

Norge 4 1,8 1,5

Frankrike 14-30 6,4-14 5,3-11

Dubbdäcks-

kommittén 6,6 3,0 2,5
i Finland

10-20 4,6-9,2 3,8-7,6

Neste 4,7-9,4 2,4 l,6-3,3
8,0-16 3,4-6,8 2,8-5,6

VTT 4,2 1,9 1,6

      

Variationerna i tabellen är som synes stora. För finska förhållanden anses

de mest sannolika värdena var C10 ggr per dubb, C 5 ggr per meter och

c 4 ggr per fordonskm. D v 5 dubbslitaget på vägytan från en genomsnittlig

finsk lastbil med dubbdäck är c 4 gånger större än slitaget från en personbil

med dubbdäck.

Ovanstående uppgifter kompletterade med resultat som visar dubbdäcksan-

vändningen för olika fordonstyper kan användas för att beräkna hur stor

andel av ytslitaget som härrör från tunga respektive lätta fordon. Detta

har gjorts i (10) varifrån nedanstående uppgifter hämtats.

Om förhållandet 4:1 antas för ytslitaget från ett tungt fordon relativt ett

lätt (båda med genomsnittligt antal dubbdäck) fås att tunga fordon orsakar

13 % av slitaget, medan lätta fordon svarar för resterande 87 °/o. Om

förhållandet antas vara 10:1 erhålles procenttalen 27 0/0 respektive 73 0/0.

Om endast uppgifterna ovan beaktas finns anledning att överväga ett

förbud mot dubbar på tunga fordon. Ett sådant förbud skulle emellertid

kunna leda till en stark ökning av användning av kedjor, som ibland är

nödvändiga för framkomligheten. Detta skulle t o m kunna medföra en

ökning av slitaget på vägytan.
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4.2.2 Kedjor och sajpade däck

 

Problemen med tunga fordons framkomlighet är större i Norge än i Finland

eller Sverige. I Norge använder 63 °/o av lastbilarna dubbdäck och 54 %

kedjor någon gång under vintern.

I ett flerårsprojekt i Norge har flera tiotal olika varianter av dubbar,

kedjor och sajpade däck testats. Man har studerat olika aspekter av både

väggrepp och slitage, bl a dragförmåga, bromsförmåga, statisk och dyna-

misk sidostabilitet, slitage på däck och halkskydd samt vägyteslitage.

De prov som utfördes under 1983 finns publicerade i (8). Bland resultaten,

som anges i relation till ett "helårsdäck", d v 5 ett lastbilsdäck av standard-

typ, kan nämnas att:

0 dubbar i däcken ökar dragförmågan med 20-30 %, den statiska sidosta-
biliteten med 10-25 % och minskar bromssträckan med 15-25 %

0 resultat för kedjor på isunderlag är c 50 % bättre dragförmåga, 20 °/o
bättre statisk sidostabilitet och 50-60 % kortare bromssträcka. På
snöunderlag gav kedjorna 20-30 0/0 bättre dragförmåga, c 10 % bättre
statisk sidostabilitet och 40-50 % kortare bromssträcka

0 sandning separat (med sandningsutrustning monterad på fordonet) ger
samma ökning av dragförmågan på is som dubbdäck och minskar
bromssträckan med omkring 15 °/o, men visar ingen inverkan på sido-
stabilitetsproven. På snöunderlag blev effekten mind-re.

0 automatiska kedjor (roterande kedjor vid hjulen) ger 50 °/0 respektive
20 °/o ökad dragförmåga på is- respektive snöunderlag och 15 % kortare
bromssträcka på is

0 sajpade däck (Dala) och ett speciellt vinterdäck (Bridgestone) gav på is
sämre resultat än det vanliga däcket. På snöunderlag ökade dragför-
mågan med C 10 % och bromsförmågan minskademed 20-40 0/0.

0 vid snöförhållanden är effekten av de olika halkskydden mindre i
. förhållande till det vanliga däcket, frånsett sajpade däck som ger något
bättre bromsförmåga

o uppgifterna om vägslitaget blev oklara p g a att mätningsanordningen
inte fungerade tillfredsställande.

Något förvånande är de dåliga resultaten för sajpade däck. VTI-mätningar

visar att sajpade lastbilsdäck förbättrar bromsförmågan på is. Orsaken till

VTI Meddelande 464



26

skillnaderna kan vara att VTIs prov utfördes på dubbruggad is, medan de

norska proven har gjorts på slät is.

I (9) redovisas i detalj proven med "snçszjetting for lastebiler". Här visas

bl a att det har betydelse hur stor lasten är. Flera typer av kedjor visar

sämre väggrepp på is än ett vanligt vinterdäck om axeln är obelastad

(axeltryck 4100 kg). Vid belastad axel (axeltryck 8 000 kg) gav dock

kedjorna bättre väggrepp. Huvudsyftet med dessa prov var att jämföra

olika typer och fabrikat av kedjor och att se vilka som uppfyller de

"kvalitetskriterier for lastebilsnökjetting" som Statens vegvesen uppställt.

Under vintern 1983/84 testades ytterligare typer och fabrikat .av snökedjor '

för lastbil. Resultaten finns redovisade i (12). Syftet varockså nu att se

vilka snökedjor som uppfyller kvalitetskriterierna. Dessutom gjordes under

denna vinter prov med ett par vinterdäck för lastbil (se (13)).

Proven i Norge avslutades med den provserie som genomfördes vintern

1984/85° Resultaten av denna finns publicerade i (16).
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5 FORTSATT ARBETE

De flesta av de initierade projekten är nu avslutade. Av de som återstår

har projekt 4.5 (möjligheterna att framställa med dubbdäck jämförbara

vinterdäck, som inte skadar vägbanan) låg prioritet, eftersom denna typ av

däck troligen inte kan bli en realistisk möjlighet förrän efter lång tid. I

Sverige finns ett visst intresse för projekt 4.4 (Kartläggning av dubb-

däckens tillstånd), men arbetet är än så länge av planeringskaraktär.

Ett viktigt projekt är 3.1 - Sammanställning av befintlig kunskap och behov

av FoU för fastställande av krav på en anläggning för prov av olika

dubbdäcksslitage på beläggningar. I detta projekt väntas en rapport bli

färdig under hösten 1985. Först därefter kan det bli aktuellt att mer

konkret bedöma de praktiska och ekonomiska möjligheterna att utföra

funktionsprovning av dubbdäck.

De resultat som tagits fram utgör en del av det underlag som behövs när

man ska försöka utforma förslag till hur vägyteslitaget p g a dubbdäck kan

minskas utan att trafiksäkerheten äventyras. Alternativt kan kanske dubb-

däckens friktionshöjande egenskaper förbättras utan att de därför orsakar

ökat vägyteslitage. I båda sammanhangen kommer troligen funktionsprov-

ning av dubbdäck att vara av väsentlig betydelse.

Projektgruppen är enig om att dubbdäcksbestämmelser grundade på funk-

tionskrav i princip är bättre än nuvarande typ av bestämmelser. Däremot

är meningarna delade vad gäller både de tekniska (reliabilitet och validitet)

och de administrativa (kapacitetsproblem) möjligheterna att utforma och

tillämpa bestämmelser eller rekommendationer grundade på funktionskrav.

I Sverige har ett brett upplagt forskningsprogram - MINSALT - utarbetats,

där man kommer att studera möjligheterna att minska användningen av

salt. Problemen förknippade med vintersaltning har beröringspunkter med

dubbdäcksproblemen.
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Provningsparametrar

 

För att kunna bedömadubbdäcks väggrepp måste såväl

bromsverkan som sidkraftupptagningsförmåga mätas.

 

När det gäller sommardäck på barmark låter man ofta

endera av de två parametrarna avspegla däckens samlade '

väggreppsegenskaper.

Detta är acceptabelt för sommardäck men inte för dubb-

däck vid vinterväglag. Dubbarnas ingreppsmönster blir

nämligen inte detsamma tvärs hjulplanet som utmed hjul-

,planet.

Tidigare har principerna för väggreppsprovning med

dubbdäck diskuterats i samband med en förundersökning

härav som institutet utförde under första halvåret

1980 på uppdrag av styrelsen för teknisk utveckling

(VTI meddelande 223, 1980).

Det konstaterades i denna undersökning att objektiv

väggreppsprovning måste äga rum i mobila eller sta-

tionära mätutrustningar och inte utföras som körprov

med dubbdäcksutrustade bilar.

Vidare förordades ett provningsförfarande som omfattade

a) mätning vid låst eller blockerat hjul s k panik-

bromsning samt b) mätning av största sidkraft vid fri-

rullande hjul motsvarande frirullning genom kurva.

Institutet anser att f n intet nytt framkommit som ger

anledning att revidera dessa tankegångar. I ett avse-

ende kan emellertid en kompletterande synpunkt vara

på sin plats. I framtiden kommer antagligen bilarnas

bromssystem att vara försedda med låsningsförhindrande

anordningar. Det eller de system som ska användas för

väggreppSprovningar bör därför vara förberedda för mät-

ning av bromsverkan vid Optimalt slip, det s k peakvärdet.
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Mätutrustningar

 

1. Stationära

 

F n finns endast en stationär mätutrustning nämligen

vid VTI i Sverige. Den är för övrigt inte helt färdig,

provkörningar är planerade till hösten 1983 och dubb*

däck ska kunna köras under våren 1984. Friktion mellan

däck och vägbana kan mätas vid kontrollerat slip väl

över peakvärdet (antilåssystem), vid låst hjul och

vid avdrift.

Anläggningen har följande karakteristiska data:

Hjulstorlek min 145-12 max 12.00-24

Hjulbelastning min 0 max 100 kN

Hastighet max 36 km/h

Mätsträcka vid konstant hastighet 40 m (vid 36 km/h)

Avdrift 0-30°A
Lägsta isbanetemperatur -200C

2. Mobila'

 

Mobila utrustningar av tillräcklig storlek och som

eventuellt efter modifikation kan komma till använd-

ning vid dubbdäcksprovningar finns i Danmark, Finland

och Sverige.

a. Danmark

Stradograf. Uppbyggd på ett Scania L140 chassi efter

den ursprungliga franska idén med två mäthjul sned-

>ställda i förhållande till varandra och färdriktningen

(avdrift). Hjulen är placerade mellan bilens axlar

och symmetriskt i förhållande till dess längdaxel.

Genom arrangemanget med dubbla mäthjul erhålls inga
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sidkrafter från mätanordningen på bilen. Mäthjulen

är enbart frirullande och det är relativt komplicerat

att komplettera mätanordningen för bromsning med låstl

hjul.

Karakteristiska data:

Hjulstorlek (fälgdiameter) min 12" max 15"

Hjulbelastning min 2 kN max 5 kN

Hastighet max 140 km/h

Avdrift 8-17O

b. Finland

VTT:s egen konstruktion uppbyggd på ett Kontio-Sisu

lastbilschassi. Ett mäthjul är placerat mellan axlarna

på bilen, löpande i stort Sett i dess högra hjulspår°

Hjulet kan bromsas till låsning men också snedställas

till avdrift. Med tillräcklig upplösning av broms-

kraften under låsningsförloppet är det kanske möjligt

att också mäta peakkraften.

Karakteristiska data:

Hjulstorlek (fälgdiameter) min 13" max 15"

Hjulbelastning min 3,5 kN max 5 kN

Hastighet max 90 km/h

Avdrift 0-20O
Slip 100%

c. Sverige

VTI:s skiddometerkonstruktion BV12 uppbyggd på ett

Scania lastbilschassi LB8OS. Ett mäthjul är placerat

mellan axlarna på bilen löpande i stort sett i dess

vänstra hjulspår. Hjulet kan bromsas med kontrollerat

slip, varigenom peakvärdet med säkerhet kan infångas
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samt till låsning. Snedställt hjul är möjligt att

åstadkomma men relativt omfattande kompletterings-

arbeten krävs.

Karakteristiska data:

Hjulstorlek (fälgdiameter) min 13" " max 15"

Hjulbelastning min 3 kN max 5 kN

Hastighet max 90-100 km/h

Slip 0-50% samt 100%

Underlag

 

I institutets meddelande 223 framfördes att godkännan-

deprovningar av dubbdäcks väggrepp borde utföras på

ett underlag som svarar mot det "värsta fallet", en

slät isyta med en temperatur nära OOC. Mot detta har

kritik framförts, framför allt från representanter

för däcktillverkare. Man menar att däckens allround-

uppförande på olika underlagstyper är betydligt vikti-

gare.

Kritiken har visst fog för sig men om man ser till

provningarnas syfte att bedöma dubbarnas effekt så

är det trots allt naturligt att pröva deras väggrepp

i en situation där odubbade däck har mycket dålig

verkan.

Vidare stöter det på sådana praktiska svårigheter,

dels att välja och vidmakthålla olika representativa

vinterväglagstyper dels att genomföra mätningar på

dem alla, att möjligheterna till prövning över huvud

taget skulle kunna ifrågasättas.

Det finns därför ingen anledning att frångå förslaget

om Väggreppsprovning på en enda typ av underlag: slät
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is i närheten av OOC. Problem kan ändå komma att upp-

stå eftersom man vet att isens fysikaliska egenskaper

inte enbart beror av temperaturförhållandena vid till-

fället utan även av isens förhistoria.

Skapandet av ett isunderlag är inget problem vid VTIzs

stationära provningsanläggning. I den utrustningen in-

går nämligen en kylanläggning som medger inställbar

kontrollerad temperatur på såväl is som däck och om-

givande luft. För att däcken ska upprätthålla realis-

tiska, likvärdiga elastiska egenskaper konditioneras

de före mätning genom rotation under belastning mot

ett system rullar.

De mobila utrustningarna är av praktiska skäl hänvisade

till andra banor, främst sådana utomhus. Undersökning-

ar av dubbade däcks väggrepp har under många år utförts

på renplogade, vattenspolade sjöisar och i viss ut-

sträckning på isbelagda vägbanor. Detta är inte till-

fredsställande lösningar när det gäller mätningar för

t ex typgodkännande. Där är det fråga om att vid olika

tillfällen - också med års mellanrum - rättvist bedöma

väggreppsnivåer och då måste man också ha rimliga möj-

ligheter att definiera och kontrollera iskvalitên.

Vid Penn State University i USA har man (Hayhoe & Henry

1982) på grund av nyss antydda nackdelar med "naturis"

med gott resultat använt en inomhus, konstfrusen is-

hockeyrink vid undersökningar av vinterdäck och dubb-

däck. Man utnyttjade också de isläggningsmaskiner som

ingick i rinkens utrustning för att rekonditionera un-

derlaget. Den tillgängliga mätsträckan begränsades av

utrymmesskäl till ca 70 m innefattande såväl accele-

rations- som retardationssträcka för mätfordonet vil-

ket medförde att den normala mäthastigheten inte blev

högre än ca 20 km/h, vilket får anses vara i knappaste

laget.
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Vid PSU provade man emellertid vinterdäck endast med

avseende på drivfriktion och bromsverkan vid låst

hjul. Särskilt vid kraftmätningar med snedställt per-

sonbilshjul - alltså med s k avdrift - vill man nog

gå litet högre med hastigheten, till 50 km/h, ja

kanske 70 km/h. Detta bör vara möjligt om man utnyttjar

en konstfrusen bandybana (sidlängd 90 - 110 m', dia-

gonal 100 - 130 m) med möjligheter till genomfart för

att få accelerations- och retardationssträcka för mät-

fordonet utanför själva isbanan.

Anläggnings- och driftkostnader för en konstfrusen

bana är höga (anl kostn ca 4 Mkr), särskilt om såsom

här till- och avfartssträckor på vardera ca 150 - 200 m

erfordras, men kostnaderna bör i viss mån kunna för-

delas genom att samordna utnyttjandet av banan mellan

flera intressenter, t ex med en kommun för sportända-

mål. Med hänsyn till de olika användningstiderna bör

detta gå bra. Underhållsutrustning kommer på det sättet

också till bättre användning.

Slutsatser

 

ett provningsförfarande för dubbdäcks väggrepp om-

fattande

a) mätning av bromsverkan vid låst hjuloch

b) mätning av största sidkraft vid snedställt fri-

rullande hjul

framstår fortfarande som rimligast. Båda parametrarna

mäts på slät is vid temperaturer i närheten av OOC.

Inom Norden befintlig eller planerad utrustning som

kan användas för att prova dubbdäcks väggrepp i någon

form utgörs av:
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1. Stationär anläggning vid VTI, Sverige. Förväntas

vara i bruk 1984. Klarar lastbilsdäck och person-

bilsdäck men högsta hastighet är endast 36 km/h.

2. Mobil utrustning vid VTT, Finland. Bör kunna an-

vändas i befintligt skick. Klarar endast person-

bilsdäck.

3. Mobil utrustning vid VTI, Sverige. Klarar endast

personbilsdäck. Kräver relativt omfattande komp-

letteringar för att mäta parameter enligt b) ovan.

4. Mobil utrustning vid Vejlaboratoriet, Danmark.

Klarar endast personbilsdäck.vKräver omfattande

kompletteringar för att mäta parameter enligt a)

ovan 0

Utan ändringar kan således VTI:s stationära anläggning

och VTT:s mobila utrustning komma till användning. För

 

användning tillsammans med mobila utrustningar fordras

i framtiden konstfrusna isbanor.

Förslag

I den fortsatta utvecklingen mot ett enhetligt prov-

förfarande för mätning av dubbdäcks väggrepp föreslås

att den finska utrustningen utnyttjas för inledande

prov på lämpligt underlag, sjöis eller ännu hellre en

konstfrusen bana om lämplig sådan står till buds.

Ur dessa prov bör ett lämpligt provförfarande inkl

lägsta provhastigheter samt lämpliga godkännandekrite-

rier kunna bestämmas. Man får också relevanta uppgif-

ter på tidsåtgång och därmed provningskostnaderna.

När VTI:s stationära anläggning har tagits i bruk bör

även ett antal prov genomföras i den för att ge möj-

ligheter till jämförelser.
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Väggreppsprovning kan slutligt utföras enligt något

av följande två alternativ:

1. Provning av dubbade personbilsdäck utförs medut-

rustning enligt VTT:s konstruktion på konstfruset

underlag. Denna provning kan utföras helt och hållet

i Finland eller med en utrustning i varje nordiskt

land.

Provning av dubbade lastbilsdäck utförs vid VTI:s

stationära anläggning.

2. All väggreppsprovning av dubbade däck förläggs till

VTIüsstationära anläggning.
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UTREPNING BETR_ MÖJLIGHETEN ATT ANVÄNDA YTBEHANDLINGAR
OCH OPPNA BELÄGGNINGAR FÖR SLITAGEPROVNING I EN ANLÄGG-
NING TYP "NESTE"
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Bakgrund

Den i januari 1982 bildade projektgruppen "Internordisk FoU dubbdäck" med
uppgift att kartlägga, initiera och följa upp FoU inom dubbdäcksområdet
och vars mål är att utarbeta gemensamma nordiska föreskrifter om
dubbdäckens utformning och användning har bl a diskuterat en ny anlägg-
ning för provning av dubbdäckens inverkan på vägslitaget.

Olika utformning av anläggningar har diskuterats. Speciellt intresse har
dock riktats mot den typ av anläggning som bl a finns hos Neste Oy i
Finland och i vilken hjulenroterar på insidan av en vertikalcylinder.

Man har inom ovannämnda projektgrupp ej kunnat bedöma huruvida det i en
sådan anläggning är möjligt att använda olika typer av beläggningar. Nestes
erfarenheter t ex begränsas till asfaltbetong.

Gruppen anser det vara en viktig förutsättning för anläggningens tillkomst
att den blir användbar för de i dag vanligaste slitlagertyperna - asfaltbe-
tong, ytbehandling och dränerande asfaltbetong.

Förutsättningar för utredningen

 

Den tänkta provningsanläggningen skall kunna förses med en slitbana i form _
av en vertikalt stående cylinder enligt skissen nedan. Cylinderns tvärsnitts-
diameter förutsättes vara 8 meter. Vidare förutsätts den cylindriska banan
kunna byggas upp av ett antal segment vars längd anpassas med hänsyn till
tillverkning och hantering samt möjligheten att åstadkomma jämna skar-
var.

slitbane-

segment

  



ouaga J

. Sida 3 ( 1 1 )
STATENS VÅG- OCH TRAFIKINSTITUT
Vägavdelningen
Bo Simonsson/AC 1934-01-11

Segmenten skall kunna utföras med antingen en standardbeläggning typ
asfaltbetong eller ytbehandling då det är fråga om dubbprovning eller olika
bituminösa beläggningar av varierande sammansättning och utförande då
det är fråga om wvägslitageundersökningar. Beläggningarna skall vara utför-
da på ett "verklighetstroget" sätt, vilket innebär att t ex enytbehandling
skall kunna utföras med ett bituminöst bindemedel t ex ett bitumen eller
en bitumenemulsion.

Beläggningssegmenten förutsättes kunna åstadkommas på två skilda sätt.
Ett består i att man skär ut element ur en befintlig beläggning (på en väg)
och formar dessa för montage i anläggningen. Ett annat är att man
tillverkar element för provbanan.

De krav på jämnhet man bör ställa hänger delvis samman med de
trafikerande hjulens möjlighet att följa ojämnheter utan stötar vilket i sin
tur beror på utformning av fjädring/stötdämpare och hastigheten. För att
åstadkomma ett realistiskt slitage torde hastigheter på upp till 100 km/h
(med personbilsdäck) förekomma. Några större ojämnheter inom belägg-
ningselementen eller i skarvar kan sannolikt därför ej tolereras.

Utredningsarbetets genomförande

 

Då det i utlandet i dag finns ett antal anläggningar av typ Neste föreföll
det naturligt att utredningen skulle inledas med att dessa anläggningar
letades fram och studerades, speciellt beträffande möjligheterna att an-
vända olika typer av beläggningar.

Sökandet efter liknande anläggningar gav till resultat 5 st anläggningar av
något intresse. Dessa anläggningar beskrivs också kortfattat i denna
utredning. De uppgifter om möjligheter och erfarenheter av att åstad-
komma olika beläggningar som stod att finna i beskrivningar etc över dessa
anläggningar var dock mycket knapphändiga. I syfte att skaffa bättre
information och underlag kontaktades_ och besöktes Neste Oy i Finland
samt tillskrevs BASt i Tyskland.

Förutom den information som Neste lämnat om sina tidigare erfarenheter
har ett forskningsprojekt som genomförts av Statens vägverk Sverige,
Statens väg- och trafikinstitut och Neste våren 1983, rörande däckslitage
på ytbehandling och asfaltbetong gett värdefulla erfarenheter.

Vidare har Statens väg- och trafikinstituts inledande försök med ytbehand-
lingar i dess provvägsmaskin våren 1983 gett vissa erfarenheter betr
utförande av ytbehandling på plana ytor.

Förutom ovannämnda inventering av andras kunskaper har en "egen"
tankemöda nedlagts i utredningsarbetet.

Erfarenheter vid provningsanläggningar av liknande slag

Vid genomgång av tillgängliga beskrivningar av anläggningar med slitbanor
av cylindrisk typ har följande hittats:
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Ägare typ diameter
University of Birmingham liggande 1200 mm
England cylinder

Pavement Consultancy BV stående 1450 mm
Holland (f.d Shell) cylinder

Forschungsinstitutes des stående 1600 mm
Yereins der cylinder
Osterreichischen
;ementfabrikanten
Osterrike

Neste Oy stående 2500 mm
Finland cylinder

Bundesanstalt für liggande '3800-3900 mm
Strassenwesen (BASt) cylinder
Västtyskland 2

Samtliga anläggningar har använts för undersökningar av dubbsli'tage.

På grund av de olika bandiametrarna blir krökningen på beläggningssegmen-
ten i de ovan nämnda anläggningarna olika vilket framgår av exemplen i
nedanstående figur.

    

Neste Pavement BASt Nordiskt
Consultancy förslag

02500 . 011.50 -

/ F36mm _ i / 35mm . / 62 mm _ 31 mm

é; §53 §2 så??
.\600/ * \I.SO"/ \1000/ \1000/

Av de anläggningar som finns förtecknade på sidan 2 bedöms BASts
anläggning som mest intressant eftersom den i storlek ligger närmast den i
den Internordiska dubbdäcksgruppen tilltänkta. Därefter kommer Neste Oys
och den som tillhör Pavement Consultancy.

University of Birmingham

Några detaljerade uppgifter om anläggningen har ej inskaffats.

Pavement Consultancy BN.

Uppgifterna om denna anläggning har hämtats ur en "reklambroschyr".
"./. Utdrag ur denna bifogas denna redogörelse.

Provvägsmaskinen har en diameter av 1450 mm. 10-20 provstycken kan
samtidigt testas i maskinen. Eftersom banlängden är ca 4500 mm blir
längden av varje element ca 225-450 mm. Elementens bredd är 150 mm och
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tjockleken 40 mm.

Provvägsmaskinen har använts för att studera däckdubbars avnötnings-
effekt på beläggningar men också för att undersöka öppna beläggningar.

Provstycken (element) tillverkas plana och tillåts krökas i en stålform
innan de monteras i provvägsmaskinen.

Pavement Consultancys anläggning har enligt deras reklambroschyr använts
för att studera dubbslitage, slitage på öppna beläggningar och spårbildning i
asfaltbeläggningar. Man menar också att den _k_a;n användas för att studera
uppförande hos ytbehandlingar och slamförseglingar. Anläggningen har
utgjort förebild för Nestes anläggning. Beläggningssegment av asfaltbetong
tillverkas genom krökning av plana element. På grund av den kraftigare
krökningen hos elementen (jfrt Neste) bör risken för sprickbildning, vid
böjning vara större. I viss mån motverkas detta av att elementen är
tunnare ca 40 mm mot Nestes ca 60 mm.

Beträffande ojämnheter torde kraven kunna vara lägre då max-hastigheten
endast är 30 km mot ca 60 km/h vid körning i Nestes maskin.

Några kontakter har inte tagits med Pavement Consultancy B.V. för
närmare beskrivning av den teknik man använder vid tillverkning av
element.

Cementforskningsinstitutet i Österrike
Upplysningar om denna anläggning har erhållits ur "Voruntersuchung für
eine Rundlaufanlage'iav dipl.ing. Günter Breyer Bundesministeriums für
Bauten und Technik, Österrike.

Anläggningen har företrädesvis använts för dubbslitageundersökningar. En-
ligt källan kan maskinen användas för såväl cementbetong som asfalt-
betong. I vilken omfattning den använts för undersökningar på asfaltbetong
har ej kunna klarläggas. De krökta plattorna är 20 cm höga 28,5 cm breda
och 7 cm tjocka.

Neste Oy

Uppgifter om Nestes anläggning har erhållits dels ur en rapport "Slitage-
undersökningar av asfaltbetong" samarbetet Neste-Nynäs november 1978
dels vid besök01982-12-l6.

Banan i Nestes provvägsmaskin har en inre diameter av 2500 mm. 13 st 60
mm tjocka element ca 600 mm långa och 380 mm breda kan placeras i den
vertikala banan.

Element av asfaltbetong tillverkas genom att man i en träram med
innermåtten 900x380x60 mm lägger massa i den mängd som vid 99 96
packningsgrad motsvarar formens volym. Packning av massan utförs med
en handdragen slätvält med vikten 110 kg. Packningsarbetet pågår till dess
plattans tjocklek blivit 60 mm. Efter nedkylning av plattan borrar man ut 4
provkroppar för bestämning av bland annat packningsgrad (hålrum). Den
900 mm långa plattan sågas till en längd av 600 mm varefter den i
värmerum (+500C) placeras över en form med samma krökning som banan i
slitagemaskinen. Med egenviktens hjälp antar plattan efter en tid samma
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krökning som formen.

Förutom asfaltbetong har cementbetong och massiv sten använts vid
slitageprovningar och i samband med ett forskningsprojekt rörande däcksli-
tage på asfaltbetong och enkel ytbehandling med Statens vägverk och
Statens väg- och trafikinstitut även ytbehandling.

Beträffande tät asfaltbetong som man på Neste har den största erfarenhe-
ten av har man förklarat sig helt nöjd med de beläggningsplattor man på
manuellt sätt lyckas åstadkomma. Vid genomförande av det ovan nämnda
däckslitageprojektet kunde emellertid vissa tjockleksvariationer konstate-
ras. Detta medförde ojämnheter såväl inom varje element som vid ele-
mentskarvar. Vidare uppstod p g a handläggning vissa separationer hos
beläggningsmassan.

Försök att utföra ytbehandling med normala bindemedel lyckades mindre
bra. Orsaken är emellertid att söka i brister vid utförandet. En kortfattad
beskrivning betr utförandet av asfaltbetong och ytbehandling i projektet
återfinns i bilaga 1.

Bundesanstalt für Strassenwesen (BASt)

Denna anläggning beskrivs dels i den ovan nämnda "Voruntersuchung
..... dels i några tidskriftsartiklar:

KELLER, I-l.: Die Errichtung eines Innentrommelprüfstandes für Strassen-
belage Strasse und Autobahn 26 (1975) H. 4. 5. 122-127.

KELLER, H. und KROPP, K.: Der Innentrommelgrüfstand für Strassenbe-
läge: - Errichtung und erstes Prüfprogramm. Strassenbau und Strassen-
verkehrstechnik. H. 191 (1975). 5. 109-123.

KELLER, H.: Untersuchungen von Strassenbelägen und Reifen im Innen-
trommelprüfstand der Bundesanstalt für Strassenwesen. Automobil In-
dustrie (1976) H. 2, 5. 47-52.

Till skillnad från de ovan nämnda anläggningarna har denna en slitbana i
form av en liggande cylinder enligt nedanstående figur.

Versuchsonormung im inmuünmdoråfstcñd

  
'.2 Engman.:  

      [Efgauat import.

Figur 1 Slitageanläggning vid BASt
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Banan trafikeras av ett hjulställ om två hjul. Till skillnad från de övriga
ovan nämnda anläggningarna rör sig i detta fall banan medan hjulstället är
stillastående.

Banan byggs upp av 12 st element om 530x1000 mm (bredd x båglängd).
Maximala tjockleken är 85 mm. Elementen är infästade i kasetter av
aluminium varigenom de lätt kan monteras och demonteras i trumman.
Tillverkning av beläggningselement sker maskinellt med hjälp av nedskalad
utrustning.

De uppgifter som erhållits i "litteraturen" omtalar att anläggningen har
använts för att undersöka

- dubbslitage på beläggningar (cementbetong, asfaltbetong och
gjutasfalt)

- däck/vägbanebuller

- polering av cementbetong

- kraftspel däck/vägbana

Undersökningarna beträffande däck/vägbanebuller har utförts i samarbete
BASt/IFM Akustikbyrân AB på en beläggning av asfaltbetong.

"Litteraturen" nämner inget om prov med ytbehandling eller öppna belägg-
ningar. Vid kontakt med dipl ing Hörner BASt i december 1982 uppgav
denne att varken ytbehandling eller dränerande asfaltbetong provats i
anläggningen.

Bedömning av möjligheten att utföra asfaltbetong

Vid begränsad tjocklek (upptill ca 5 cm) på elementen torde dessa kunna
framställas antingen genom böjning av plana element eller direkt tillverk-
ning av bågformade element. Enligt Nestes erfarenheter ger böjnings-
momentet inte upphov till någon märkbar Sprickbildning. I den tänkta
nordiska anläggningen fordras en mindre krökning av elementen än i
Nestefallet, vilket talar för att sprickbildning ej skulle behöva bli något
problem.

Vid större tjocklekar (nära 10 cm) måste man överväga tillverkning av
krökta element. -

För undvikande av inhomogenitet i beläggningsmassan och tjockleksvaria-
tioner vid utläggningen föreslås att utrustning konstrueras för maskinell
läggning av asfaltbetongen. Det torde vara av stort värde att närmare ta
reda på de erfarenheter BASt har i denna fråga.

Bedömning av möjligheten att utföra dränerande asfaltbetong

Dränerande asfaltbetong torde på grund av sin uppbyggnad vara mindre
sårbar vid böjning än tät asfaltbetong, vilket talar för den ovannämnda
tekniken, böjning av tillverkade plana element. Den är emellertid betydligt
svårare att handlägga (med avseende på jämnheten) än tät asfaltbetong,
varför maskinläggning är en nödvändighet (kräver framtagande av speciell
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utrustning enligt ovan föreslagen för tät asfaltbetong). \

På grund av risken för flytningar måste tillses att dränerande asfaltbetong,
då den ej trafikeras, ej utsätts för temperaturer högre än ca +lOOC.
Uppfylls detta krav torde det vara fullt möjligt att använda dränerande
asfaltbetong i provningsanläggningen. '

Bedömning av möjligheten att utföra ytbehandling

 

Två typer av ytbehandling kan tänkas förekomma, enkel och dubbel.

Enkel ytbehandling måste utföras på ett underlag av tät asfaltbetong.
framtaget ex.vis enligt ovan Detta underlag kan antingen utgöras av ett
plant element (böjs efter det att ytbehandlingen utförts) eller ett element
som ytbehandlas efter höjningen. Bindemedel bör appliceras genom spray-
ning vilket kräver speciell utrustning. Sprayning torde vara det enda
realistiska alternativet för åstadkommande av jämn bindemedelsfördelning.
Försök på VTI våren 1983 med ytbehandling på plana beläggningselement
har gett lovande resultat beträffande 'applicering av bindemedel (B 180)
med" hjälp av spridarramp. Rampen var försedd med munstycke av samma
typ som används vid fullskaleytbehandling. Vid ytbehandling av böjda
element får man dock se upp vid användande av bindemedel med förhållan-
devis låg viskositet så att detta ej rinner.

Utspridning av stenmaterial kan ske för hand eller med särskilt framtagen
utrustning. Utläggning för hand är tidskrävande och kan därför i vissa fall
vara till men för ytbehandlingens kvalitet (ex hinner bindemedlet kallna
varigenom vätningen och »adhesionen försvåras). värmning av stenmateria-
let kan i vissa fall vara tillrâdligt ex.vis då ren bitumen används som
bindemedel.

Viktigt är att stenmaterialet i ytbehandlingen till Största del har oriente-
rats före monteringen i anläggningens bana. Vid handläggning hjälper man
stenarna i denna orientering bättre än vid "maskinell" spridning.

Vidare vore det önskvärt och i vissa fall nödvändigt att man innan
montering av beläggningselementen i provningsanläggningen genom trafike-
ring eller vältning bäddar in stenarna i underlaget såsom sker i verklighe-
ten. Detta gäller särskilt om banan skall trafikeras med personbilshjul.

För att minska risken för flytningar eller stensläpp i den vertikalt stående
ytbehandlingen efter montaget i anläggningen gäller att temperaturen i
ytbehandlingen ej bör överstiga +10°C'(i vissa fall +50C).

Dubbel ytbehandling. Jämfört med enkel ytbehandling kan dubbel ytbehand-
ling vara något svårare att utföra. Problemet här är att det andra lagret
bindemedel skall appliceras på första lagret stenmaterial. Denna applika-
tion tarvar sprayning. En annan svårighet kan vara att applicera första
lagret stenmaterial som normalt skall läggas glesare än i en enkel
ytbehandling.

Vad gäller skarvarna mellan segment av ytbehandling måste dessa utfyllas
helt så att de stenar som ligger närmast skarven får tillräckligt stöd och ej
lossnar.
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Med en väl genomtänkt och utförd utförandeteknik och med beaktande av
det ovan nämnda torde det vara fullt möjligt att åstadkomma ytbehandling-
ar i en anläggning av Neste-typ.

Sammanfattning av gjorda bedömningar

Sammanfattningsvis blir bedömningen den att det torde vara fullt möjligt
att utföra olika typer av bituminösa beläggningar, såväl tät oCh dränerande
asfaltbetong som ytbehandling, att montera i en provningsanläggning av
Neste-typ. Dock behöver man sannolikt konstruera vissa hjälpmedel för
beläggningarnas utförande. Vad beträffar dränerande asfaltbetong och
ytbehandling kan elementen efter vertikal montering ej utsättas för högre
temperaturer än +5 - +lO°C på grund av risken för flytning (detta förhål-
lande begränsar givetvis anläggningens användbarhet i viss mån).
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Kortfattad redogörelse över framställning av slitlagerelement för däck-
slitageundersökningen våren 1 983 i Nestes provvägsmaskin.

, Bakgrund

Inom FoU-programmet "Vägyteberoende fordonskostnader" gav VV hösten
1982 ett uppdrag till VTI att utreda huruvida det är möjligt att i en
anläggning av Nestes typ studera vägytans inverkan på däckslitaget.
Tidigare undersökningar inom programmet hade utförts som körförsök på
befintliga vägar. Två vägytetyper valdes ut för studier - en normal tät
asfaltbetong (MAB lZT) och en enkel ytbehandling (8-16 mm). Ytbehand-
lingen skulle utföras med krossat åsgrus.

Såväl asfaltbetongen som ytbehandlingen skulle "slitas in" något med
dubbdäck innan själva däckslitagestudien med sommardäck genomfördes.

Tillverkning av plattor av asfaltbetong

 

Ett arbetsrecept för MAB lZT togs fram av Neste Oy i Finland. Själva
plattorna tillverkades utomhus (1) vid ett asfaltverk (med verksblandade
massor) i december månad 1982. Plattorna tillverkades enligt gängse teknik
i formar med träram. Massorna utlades för hand och vältades med en
handdragen vält om 110 kg.

Tre uppsättningar plattor (=3x12 st) tillverkades. En uppsättning var avsedd
för utprovning av ytbehandlingsteknik, en för ytbehandling och en skulle
användas som den tillverkats.

Vid besiktning av tillverkade plattor kunde kvalitetsskillnader konstateras.
Vissa separationer och tjockleksvariationer kunde iakttagas.

Provning av ytbehandlingsteknik

 

I syfte att prova olika bindemedels- och där till hörande fästtekniker
valdes 7 olika bindemedel ut av Neste och VTI. Dessa var (se även bilagd
förteckning):

Bitumen B 80
Bitumen B 200
Bitumen B 400
Bitumenemulsion
Bitumenlösning
Bitumenlösning med gummi
Mastix (B 80 + kalkstensfiller)

Sammanlagt 12 plattor med ytbehandling innehållande ovan uppräknade
bindemedel i varierande mängder iordningställdes på så sätt att först
uppvärmt bindemedel spacklades ut på asfaltbetongplattorna och därefter
till 125°C uppvärmd ytbehandlingssten spreds för hand i bindemedlet till en
mängd av 81/m2. Sedan plattorna försetts med sten värmdes de i ugn till
45°C och vältades.

Därefter kröktes plattorna och monterades i provvägsmaskinen.
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Trafikering av ytan inleddes med 1000 km sommardäck. ( 250.000 hjulpas-
sager). Visst stensläpp erhölls på de plattor som innehöll bitumenemulsion.
Vid körning med vinterdäck erhölls stensläpp på andra plattor. Minst var
stensläppet på plattor med bitumen (B 80, B 200, B 400), mastix, epoxy och
bitumenlösning med gummi. Av plattorna med bitumen var stensläppet
minst på den mjukaste bitumenkvalitén. Endast ett fåtal stenar hade
lossnat. Utifrån detta resultat avfrovkörningen rekommenderades bitumen
B 400 i en mängd av l,5-2,0 kg/m för däckslitagekörningen.

Ytbehandling av plattor för däckslitageundersökningen

För själva däckslitageförsöket tillverkades så 12plattor med bitumen B l+00
som bindemedel i enkel ytbehandling. Efter inkörning med 6000 sommar-
hjulspassager i 30 km/h vid en temperatur av ZOOC påbörjades inslitningen
av ytbehandlingen med dubbdäck vid 5°C och 65 km/h och med vattenbe-
gjutning. Efter ca 35 tusen varv erhölls mindre stensläpp. De förlorade
stenarna ersattes med nya ("limmades" med bitumen) och körningen
fortsatte till 53 tusen varv varunder skadornas omfattning ökade. Ytbe-
handlingen avlägsnades från underlaget.

Ytbehandlingmed epoxi för däckslitageundersökningen

Beläggningsplattorna från körningen ovan rensades från bitumenrester
genom trafikering med dubbdäck. Ny ytbehandling påfördes med epoxi som
bindemedel. Denna fästteknik ansågs säker trots att den första provningen
visade att några stenar lossnade.

Utredning av orsaken till att ytbehandlingen med bitumen l+00 ej höll

För att kunna utröna orsaken till haveriet sändes Christer Backman till

Neste för att på platsen skaffa fram underlag.

Enligt Backmans bedömning var orsaken till haveriet:

- otillräcklig förankring av påguset i underlaget

- alltför kraftfull dubbdäckskörning

- brister i utförande.

Jämfört med den första provkörningen med olika bindemedel var trafike-
ringen med sommardäck betydligt kortare ca 6000 hjulpassager mot ca
250.000. Vidare var trafikeringen fördelad över hela ytbehandlingen bredd
mot enbart en hjulspårsbredd för provkörningen. Detta har lett till en
mindre bra förankring av pågruset. \

Med hänsyn till vissa inhomogeniteter i asfaltbetongens yta och den enkla
metodiken för utspridning av bindemedel (spackling) kan man ifrågasätta
bindemedelsfördelningens jämnhet.
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Gällande (1985) bestämmelser om däck, vinterdäck och dubbdäck i Finland.

(Från bestämmelserna är undantagna utryckningsfordon, fordon som används
i Vägunderhållet, bärgningsfordon samt terrängfordon inom försvarsmakten.)

Totalvikt (.3 500 kg

     

Fordonsgrupp Totalvikt > 3 500 kg
personbil latt-lastbil ' '

På samma axel:

Däck med lika dimension, konstruktion' Ej kombination avldäck
k m d öra o 8 enhet 'Allmänna däck-krav och egenskaper ;åçeragarå 9

Om radialdäck: På alla hjul -

 

M + s-däck obligatoriska december,
januari, februari

 

 

  

Vinterdäck

mönsterdjup > 2 mms -

Tillåten använd-

:âgåstid för dubb' 1 oktober - 30 april

Om dubbdäck använda ska __

Dubbdäckens använd- de 'Åtta På 115 hÅUli)
ning på fordonet

 

 

 

 

 

  

  

 

 

   

  

Om dragfordon har dubbdäck ska ___
bromsad släpvagn ha dubbdäck

Dubbtyp Endast en spets som ej får vara vass eller rörformad :

På nya däck: 1 På nya däck: " ;å

min 0,5 mm, max 1,5 mm min 1,0 mm, max 2,0_mâ g
Utstick x medelvärde l,2t0,3 mm medelvärde l,7:0,3 mm ) 3

på slitqghgåck: på slitna däck: *

i max 2,5 mm 27 max 3,5 mm 2)

TV Erfordras för - Erfordras för dubbETypgodklnnande dubbdäck

Vid 112 mm utstick: A
gör däck med bärighet §

Statisk dubbkraft3 '120 N- _ < . *
m 210 N 350 N
För-däck med bärighet
>'SOO kg ' k

140 N

: Dubbantal per
!300 .m omkrets min 10, max 22 _ min 8, max 22

?Variation i < 25! jämfört med det däck som har __
'dubbantal det största dubbantalet

  

é'Placering i slitr Slitbanans mitt till en tredjedel av banans totala bredd
banan ska vara utan dubbar

 

 

,Dubbllngd/håldjup Dubbens längd ska vara minst 1 mm större än håldjupet

 

1) Undantag: yttre hjulet om parhjul

2) Gäller inte nya dubbar monterade i slitna däck

3) Anvisningar finns för mätningen av statisk dubbkraft

4) Om dubbarna < 17 mm gäller 1,4 i 0,3

Projektgruppens anm:

Enligt vad VTT meddelat har trafikministeriet medgett en lindring för
personbilsdubbkrafterna. De faktiska bestämmelserna är därför: Under
500 kg belastning högst 126 N vid 1,2 mm dubbutstick. Över 500 kg be-
lastning högst 147 N vid 1,2 mm dubbutstick.
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?ämmelser angående användningen av dubbdäck i Norge fr 0 m

9-10"15 enligt beslut 1978-09-15

 

'donsgrupp
I får ha -
:bdäck

Totalvikt < 3 500 k92)4)6)

 

Totalvikt 3 500 k93)5)6

 

.låten använd-

:gstid för
:bdäck

15 oktober - 30 april

 

;låtna däck
: dubbning

l)

 

 

btyp Ej rördubbar eller rallydubbar

 

alldiameter
1)

 

stick på
: däck

genomsnittligt < 1,2 mm
max ' ' < 1,5 mm

genomsnittligt < 1
max < 2

 

ct per dubb 4 2,5 g 7)

 

:rsta statiska

:bkraft

:Oc :4oc3
200 N 7)

 

tal dubbar

r däck

< 110 st för däck < 15- 8)
< 150 st för däck 15-

  

acering i'

itbanan

 

stighetsgräns

 

d dubbdäck

 

 

Ingen specifikation

Alla hjul skall förses med dubbar, alternativt kan en axel förses med
dubbade hjul och den andra axelns hjul med snökedjor.

Dubbar på alla hjul på samma axel. Vid körning på snö eller iståckt
väg skall fordonet medföra snökedjor som passar fordonets hjul.

För motorcykel gäller samma som för fordon med totalvikt < 3 500 kg.

'För traktor och motorredskap gäller samma som för fordon med totalvikt
'3 500 kg'

Vid tvillinqmontage räcker det med dubbar :å ena däcket om dessa är
'monterade symmetriskt med avseende på bilens längdaxel.

I däck till varubil med tillåten totalvikt >°2 200 kg kan dubbar med .
4 g vikt och 250 N statisk dubbkraft användas.

Utryckningsfordon får använda ytterligare 100 dubbar och bussar 70
dubbar fler än de generellt tillåtna.

Om dubbar som är avsedda för fordon med totalvikt < 3 500 kg används
får 250 st användas. _
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Dubbdäcksföreskrifter i Sverige

Då bestämmelser (föreskrifter) som fr 0 m vintersäsongen 1973/74 gäller

för dubbdäck i Sverige framgår av nedanstående översikt.

 

Lätt fordon2'
(Tomtvikt < 3,5 ton) Tungt fordon

, _ (Totalvikt > 3,5 ton)

   

:Bestämmelsen avser: Personbil .' ütt lastbil el buss

 

lLl. Tillåten användningstid 1/10 - 30/4

 

Rördubbar') är förbjudna

    

§2. Dubbtyp

;3. Tillåtet dubbutstick Högst 1.5 mm " Högst 2,0 mm-

Tilláten massa - Högst 3,0 g_ - , -

Antalet dubbar per däck Högst 30 50100 kg tillåten däckbelastning i
men ej fler än 150 st/däck

 

6. Antalet dubbade däck Samtliga_
- Gäller även hjul på bromsad släpvagn - -

   

7. Tillåten variation i'antalet _
dubbat mellan olika däck Högst 20% av det högsta antalet - -
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I'F

FÖRsLAG TILL REVIDERADE FÖRESKRIFTER

Avgivet av "projektgruppen dubbdäck" i Sverige. Okt 1981.

 

 
 

 

 

  

   

  

 

 

Lätt fordon - Tungt fordon

Bestänmeisen avser ' Totalviktf 3,5 ton ' Totalvikt >3,5 to

Personbil ' Lätt lastbil ell.

lätt buss

Tillåten använd- Den 1/10 - 50/4 i ån, AC,Z, Y, x 06h w län -

ningstid Den 1/10 - 16/4 i övriga län

Dubbtyp Ej rördubbar eller-rallydubbar

Tillåtet dubbutsticki Högst 1;5 mn_ . Högst 2,0 mm

Vikt per dubb Högst 2,5 gram _ Högst 8,0 gram

Statisk dubbkraft Vid 1,2 mm utstick
Högst 150 N ' Högst 210 N Högst 350 N

Antal dubbar per Högst 30 st/1OO kg tillåten belast- Högst 22 st/öOO mm

däck r- ning, men ej fler än 150 st/däck * omkrets '

Antal dubbade däck Samtliga1). Gäller även hjul på'

bromsad släpvagn

Tillåten variation J

i antalet dubbar mel- Högst 20 % av det högsta antalet

lan o--sa däck

   

1)Vid tvillinâmontage av däck behöver endast det ena av de två däcken vara

försett med dubbar. De dubbade däcken skall i sådant fall vara placerade sym-

metriskt i förhållande till fordonets längdaxel
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Förteckning över de viktigaste rapporter m m under tiden 1975-84 i
Finland, Norge och Sverige, som behandlar dubbar, dubbdäck och dubb-
däcksproblem.

  

Finska rapporter:

 

Sistonen, M.
"Nastarenkaita koskevat tieteknilliset tutkimukset l975...l976. Kitkako-

keita henkilöauton nastarenkailla." . .
/Road technical studies on studded tyres 1975-76. Substudy: Skidresistance
tests with studded passenger car tyres./ .
VTT, Väg- och trafiklaboratoriet, research report 55/2, Espoo, 1977.

Pelkonen, V.
"Nastarenkaiden kustannus vaikutukset". /Cost effect of studded tyres./
VTT, Väg- ochtrafiklaboratoriet, research report 68, Espoo, 1977.

Niemi, A. .
Nastarenkaita koskevat tieteknilliset tutkimukset l975...l976. Päällys-

teiden kulutusajoja koeradalla." /Road technical tudies on studded tyres

1975-76. Pavement Near tests on a test track./
VTT, väg- och trafiklaboratoriet, research report 80, Espoo, 1977.

"Nastarenkaita koskevat tieteknilliset tutkimukset l975...l976. Päälys-
teiden kulumiseen vaikuttavat nastarengastekijät.
VTT, Väg- och trafiklaboratoriet, research report 91,, Espoo 1977.

Niemi, A och Sistonen, lVl.
"Nastarenkaita koskevat tieteknilliset tutkimukset l975...l976. Päälys-
teiden kulumiseen vaikuttavat tekijät ja nastarenkaiden käyttöön vaikut-
tavia toimenpiteitä /Studies on studded tyres in l973...1976. The factor in
pavement wear and the measures concerning the use of studded tyres.
/VTT, Väg- och trafiklaboratoriet, research report 92, Espoo, 1977.

Niemi, A et al
"Nastarengastutkimuksia vuosina l973...l976. Yhteenveto"
/Investigations on studded tyres in 1973-1976. Summary/
VTT, Väg- ochtrafiklaboratoriet, publication 27, Espoo, 1977.

Huhtala, M och Kallberg V-P.
"Nastarenkaiden vaikutus liikenne turvallisuuten. Onnetto muustutkimus".
/The influence of the use of studded tyres on traffic safety. Accident
investigation./
VTT, Väg- och trafiklaboratoriet, publication 33, Espoo, 1978.

"Effects of Studded Tyres on Controllability of Heavy Vehicles".
Oy Airam Ab Kometa Factories, Oy Suomen Autoteollisaus Ab and The
National Board of Public Roads and Waterways, Helsinki, 1978.

"Slitageundersökningar - asfaltbetong,"
Samarbetet Neste-Nynäs, November 1978.

/Pavement wear studies on test tracks and test roads./
VTT väg- och trafiklaboratoriet, research report 117, Espoo, 1978.

VTI Meddelande 464



Bilaga 5
Sid 2(6)

"Uusien nastarengasmääräysten vaikutus nastarenkaiden kitkaominaisuuk-
siin ja nastaparametreihin". /The effect of new studded tyre regulations on
stud parameters and the Skid-resistance properties of studded tyres/.
VTT, Väg- och trafiklaboratoriet, research report 162, Espoo, 1979.

Huhtala, M.
"Tutkimuksia liikenteessä käytetyistä nastarenkaista ja niiden käytösta

vuosina l973...l977" /Studded tyres and their use in Finland, a report of
research made during the years l973-77./
VTT, Väg- och trafiklaboratoriet, publication 46, Espoo, 1979.

"Nastarenkaiden käyttä talvika usina 1976/77, 1977/78 ja 1978/79 .
Väg och vattenbyggnadsstyrelsen, Helsingfors, 1979.

Sistonen, M, Nokelainen, A och Huhtala M.
"Liikenteessä olevien henkilö - ja kuorma-autojen nastarenkaat talvrikau-
della 1977-78." /Studded tyres of passenger cars and lorries during the
winter l977-78./ '
VTT, Väg- och trafiklaboratoriet, publication 51, Espoo, 1979.

/The effect of studded tyre regulations on the wear of road pavements/.I
VTT, Väg- och trafiklaboratoriet, research report 251, Espoo, 1981.

Grönstrand, M.
"Stenmaterials slitage under dubbpåfrestning och vattens inverkan därpå".
Lisensiatarbete, Tekniska högskolan, avd. för teknisk fysik, Otnäs, 1981.

Kallberg, V-P.
Traffic accidents on rutted roads".
VTT, Väg- och trafiklaboratoriet, research report 343, Espoo, 1983.

"Properties and conditions of studded tyres 1981-82".
VTT, Väg- och trafiklaboratoriet, research report 369, Espoo, 1983.

Huhtala, M.
"Päällysteiden uusimisen syyt 1981"/Reasons for resurfacing l98l/.
VTT, Väg- och trafiklaboratoriet, research report 322, Espoo, 1985.

Niemi, A.
"Factors coutributing to pavement wear".
VTT, Väg- och trafiklaboratoriet, research report 485, Espoo, 1985.
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Norska rapporter:

 

Viking-Askim A/S: Utprövlng av vinterdekk for personbil. I samarb. med
Veglab. (1975). Intern rapport nr 595, Veglab. (1974).

R. Wold og A.J.' Evensen: Steinmaterialers slitestyrke. Feltforsqâk.

Internrapport nr 666, Veglab. (1976).

S Dörum: Forsök med personbilpigger i buss-last-dekk. ,Interrapport nr
672, Veglab. (1976). '

S. Dörum, E. Hansen, R. Haugenes: Bruk av plggdekk på lette bller.
Gallupundersökelse. Internrapport nr 681, Veglab. (1976).

S. Dörum: Bruk av plgger og kjettlnger på busser og lastebller. Postkort-
undersökelse. Internrapport nr 688, Veglab. (1976). - .

S. Dörum og T. Thurmann-Moe: Piggdekk i Norge. Brukregler-trafikksik-
kerhet. Internrapport nr 707, Veglab. (1977).

E. Hansen: Plggdekk og trafiksikkerhet. Internrapport nr 717, Veglab.

(1977). '

S. Dörum og 0. A. Röd: Slitasjeforsök i ringbane med plggede radial- og
diagonaldekk. Internrapport nr 724, Veglab. (1977).

Viking-Askim A/S: Utprçövlng av vinterdekk for personbil. I samarbete
med Veglab. (1977),

S. Dörum, R. Wold, O.A. Röd: Slitesterke steinmaterlaler. Slltasjeforsgák i
ringbane. Internrapport nr 748, Veglab. (1977).

S. Dörum: Piggdekkenes utvlkling i Norge.. NKTs forskerkonferanse i
Finland (1977). 7

H. Hvoslef: Piggdekk og trafikksikkerhet i Norge. NKTs forskerkonferanse
i Finland (1977).

K. Gabestad: En kort oversikt over arbeldet med å kvantifisere de

ökonomiske konsekvenser ved bruk av piggdekk. Notat T<Z§I (1978).

S. Dörum: Statusrapport om plggdekk. Notat Veglaboratoriet (1978).

S. Dörum: Piggparametre i lastebildekk. Notat Veglaboratoriet (1978).

N Skorva: Noen resultater fra målinger av drlvstofforbruk. TQDI-notat nr
501 (1979).

S. Fosser: Dekkutrustning på vogntog og lastebll om vinteren. TøI-notat
nr 503 (1979).

Viking-Askim A/S: Småflenspigger i personbildekk. Forsökprosjekt for
Vegdirektoratet (1980).

S. Dörum: Effekt, slitasje og bruksegenskaper med plggdekk. Dokumenta-
sjon av forsöksresultater. Notat Veglaboratoriet (1980).
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S. Dquum: Notat om piggdekks effekt, slitasje og bruksegenskaper.
Veglaboratoriet (1981).

A. Ragnsáy: Forventet ulykkesfrekvens av redusert statisk piggkraft.
Arbeidsdokument TQDI (1981).

E. Hansen: Mulige trafikksikkerhetsmessige of siitasjemessige konsekven-
ser ved å redusere tillatt piggkraft fra 200 N till 150 N. Arbeidsnotat
Veglaboratoriet (1981).
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