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Ringtryck och kontakttryck

Ringtrycket, dvs inre lufttrycket i ett däck, har avgö-

rande betydelse för däckets lastbärande förmåga och dess

 

fjädringsegenskaper.

Kontakttrycket som är av betydelse för påkänningen i vägm

 

banan kan endast i enklare sammanhang sättas lika med

ringtrycket. Med stigande ringtryck ökar kontakttrycket

men inte direkt proportionellt. Vid låga ringtryck är

kontakttrycket högre än ringtrycket och vid höga ring-

tryck är kontakttrycket lägre än ringtrycket. I runt tal

motsvaras en ringtrycksändring av 1/3 så stor kontakt-

trycksändring.

Avvikelsen mellan ringtryck och kontakttryck beror på

egenstyvheten hos däcket. Egenstyvheten är sammansatt

 

av böjstyvheten i däcksidorna och spänningen i stommens

kordtrådar. Eftersom framför allt spänningen i kordtrå-

darna varierar starkt med ringtrycket förändras också

egenstyvheten med ringtrycket.

Åsikterna om hur ringtrycket återverkar på vägens håll-

barhet går starkt isär. Vissa forskare påstår att en ringa

trycksökning inte ökar vägförstöringen nämnvärt, andra

förordar en sänkning för att öka hållbarheten under det

att en tredje grupp anser att rimliga ändringar av ringa

trycket har en försumbar inverkan på vägförstöringen.

Normala lastbilsdäck på fälgar större än 15" har ringtryck

upp till 8 bar vid hastigheter upp till 100-120 km/h. På

låglastande släp med däck på fälgar 15" och mindre föreu

kommer ringtryck på_7-10 bar inom samma hastighetsområdeo

Ringtrycket alternativt kontakttrycket begränsas genom

  

bestämmelser i några olika länder. I en OECD-rapport

påstås att det snarare är hänsyn till arbetarskydd än



omsorg om vägarna som ligger bakom reglerna. Här nedan

en tabell över förhållandena i några europeiska ländero

 

Land Ringtryck Kontakttryck

Danmark Enl däck- och for-
donstillverkaren,
:10%

Frankrike Enl tillverkaren

Italien 5 8 bar, kalla, för Max 8 bar<
normalbruk

Norge Max 9 bar

Spanien i 9 bar

Storbritannien Avpassat till an-
vändningen

Sverige Enl fordonStill-
verkarna

Tjeckoslovakien < 8 bar

Österrike 5 8 bar
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