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1 ' UTREDNINGSUPPDRAGET OCH UTREDNINGSARBETET

__l.1 Regeringens uppdrag åt trafiksäkerhetsverket

Regeringen uppdrog 1986-12-18 åt trafiksäkerhetsverket att i samråd med

Vägverket, Statens Väg- och Trafikinstitut och Konsumentverket.

1. Utarbeta förslag till hur ett förbud mot användning av dubbdäck på

tunga fordonskulle kunna utformas.

2. Utreda förutsättningarna för att fastställa ett förfarande för provning

och typgodkännande av däck.

3. Göra en översyn av gällande normer och regler för användning av

dubbdäck på personbilar och därefter i syfte att minska vägslitaget

snarast fastställa de nya normer översynen ger anledning till.

4. Utreda förutsättningarna för att införa funktionella krav på vinterdäck

och då. företrädesvis på nordisk basis;

Trafiksäkerhetsverket bör senast den 31 maj redovisa ett handlings-

program omfattande förslag för att minska beläggningsslitaget till

följd av dubbdäcksanvändning. Programmet bör omfatta en redovisning

av punkterna 1-4 ovan och de ytterligare utredningar som bör genom-

föras.

1.2 Utredningsarbetet

För att fullgöra utredningsarbetet bildades på trafiksäkerhetsverkets

initiativ en särskild projektgrupp omfattande ovan angivna myndigheter.

Myndigheterna/:epresentanter har varit

Byrâchef Olof Eklund, TSV j ordförande

Ci'v ing Anders Lenngren, Vägverket

Avddir Dennis Nordberg, Konsumentverket

Överingenjör Olle Nordström, VTI

Överingenjör Evert Ohlsson, VTI

Förste forskningsingenjör Elisabeth Samuelsson, VTI



Utredningsarbetet har på den korta tid som stått till förfogande -= p g a

redan inplanerade arbeten drygt en månad - inte kunnat omfatta nâgra

egentliga nya undersökningar. Arbetet har därför inriktats på en genom-

gång av tidigare utredningsmateriai telefonkontakter med finska och

norska institutioner som arbetar med dubbdäcksprobiem samt med STRO,

Däckspeciaiisternas riksförening, den svensk dubb tillverkaren Skiiiingsfors

och Statens Provningsanstait. Vidare har problemen diskuterats med

sakkunniga inom vägavdeiningen på VTI.



2 LÄGESBESKRIVNING 'RÖRANDE DUBBDÄCK APRIL 1987

2.1 I Sverige gällande dubbdäcksregler

Trafiksäkerhetsverket (TSV) har i sina föreskrifter om däck, medar och

band (TSVFS 1985:3) reglerat användningen av dubbdäck. Reglerna syftar

dels till att förhindra att användningen av dubbdäck medför trafiksäker-

hetsrisker och dels till att förhindra onädigt sotrt vägslitage.

För att inte trafiksäkerheten skall äventyras föreskrivs således att om

dubbdäck används på bilar med en högsta totalvikt av 3500 kg skall

samtliga däck vara dubbade. Antalet dubbar för dessutom vara lika stort

på samtliga däck. Vidare krävs att bromsad släpvagn skall vara utrustad

med dubbdäck om den dras av en dubbdäckutrustad bil med en högsta

totalvikt av 3500 kg.

I syfte att begränsa vägslitaget ställs följande krav:

- Däck får inte ha sk rördubbar.

- Dubb i däck för personbil får inte ha stärre massa än 3 g.

- Antalet dubbar per däck får på personbil, lätt lastbil och buss med

totalvikt av högst 3500 kg inte överstiga 30 st per 100 kg tillåten

däckbelastning. Det totala antalet dubbar får dock inte vara stärre än

150 st per däck.

- Dubbarnas medelutstick över omgivande slitbana får inte överstiga 1,5

mm ifråga om personbil, lätt lastbil samt buss och släpvagn med en

totalvikt av högst 3500 kg. På tyngre fordon får inte medelutsticket

överstiga 2,0 mm.

- Däck med dubbar får inte användas under tiden i maj - 30 september,

såvida inte vinterväglag, som motiverar användning av däck med

dubbar, råder eller förutses.

Nu gällande regler synes ha haft åsyftad effekt vad gäller trafiksäker-

heten. Däremot har det ökade vägslitaget till fäljd av bruket av dubbdäck

medfört att föreskrifternas nytta i detta hänseende har ifrågasatts.



2.2 Dubb i Sverige

2.2. 1 Personbilsdubb

I Sverige säljs både enfläns och tváfläns dubb..

De olika skalldiametrarna 6.5, 8, 9 och 10 mm används för enflänsdubb.

De olika skalldiametrarna 6.5 och 8 mm används för tvâflänsdubb.

De olika längderna 10, 11, 12, 13, 14, 15 och 16 mm används för

enflänsdubb.

De olika längderna 9, 10, 11, 12, 13 och 14 mm användes för tvåflänsdubb.

Den vanligaste dubben är enflänsdubb med flänsdiametrarna 8 resp 9 mm

och längd 12 mm. Vikten ligger mellan 1.7 till 2.0 g. Om hänsyn tas till

alla dubbar ligger viktvariationerna mellan 1.7 till 2.6' g. (Den svenska

dubbtillverkaren Skillingsfors säljer ca 50 milj enflänsdubb och 40 milj

tvâflänsdubb på den svenska marknaden).

2.2.2 Lastbilsdubb

I Sverige\ säljs både enfläns och tvâfläns dubb. De olika: skalldiametrarna-

10 och 12 mm används för enflänsdubb..

De olika skalldiametrarna 9, 10 och 12 mm används för tvâflänsdubb.

De olika längderna 15 och 17 mm används för enflänsdubb.

De olika längderna 13, '15, 16 och 1.7* mm användes för tvåflänsdubb. Den

vanligaste dubben är tvåflänsdubb med flänsdiameter 12 mm och

längderna 15 och 17 mm.. Vikten ligger mellan 4 till 6 g. (Den svenska

dubbtillverkaren Skillingsfors säljer ca 0.8 milj tvåflänsdubb och 0.2 milj

enflänsdubb på den svenska marknaden).

2.2.3 Sammanfattning

Lastbilsdubben svarar antalsmässigt för ca 1% av dubbförsäijningen.

Dubbens konstruktion styrs helt av ämarknadskrafterna. Lättare dubb och

dubb med mer anpassade hårdmetallskvaliteter är möjligt att tillverka,

men priset stiger. En reviderad föreskrift med krav som innebär maxi-

mering av dubbvikten till 2.5 g för fordon under 3500 kg och 8 g för fordon

över 3500 kg .skulle förmodligen inte innebära någon större ändring i

dubbpopulationenf



 

2.3 Däckspopulation i Sverige

2.3.1 Personbilsdäck

2.3.1.1 Nybilsdäck

Som orginalmonterade däck säljes enbart sommardäck.

2.3.1.2 Ersättningsdäck

Under 1986 såldes 2.939.146 st ersättningsdäck i Sverige. Av dessa var

1.445.963 st vinterdäck. 95% av vinterdäcken är dubbade. 20% av vinter-

däcken är regumvmerade.

2.3.2 Lastbilsdäck

2.3.2.1 Nybilsdäck

Som originalmonterade däck säljes enbart sommardäck.

2.3.2.2 Ersättningsdäck

Under 1986 såldes 272.883 st ersättningsdäck i Sverige. Av dessa var

103.751 st vinterdäck. 65% av vinterdäcken är regummerade.

2.4 Provning av regummerade däck

90% av de svensktillverkade regummerade däcken tillverkas av företag

som har granskats och godkänts av Statens Provningsanstalt i Borås. Vid

granskning av tillverkare sker kontroll av företagets utrustning, tillverk-

ningsmetoder och kvalitetsuppföljning. Däck av företagets tillverkning

provas. Vid provning av däck görs höghastighetsprov, vidhäftningsprov

(dragprov) och måttkontroll. För vinterdäck provas hårdhetsökning mellan

+23 och -ZOOC (får vara max 12°Sh).

Gummikvaliteter som användes godkännes separat. Däck tillverkade av

godkända gummikval'iteter och godkänd tillverkare får använda

P-MÄRKNING på däcken. Som efterkontroll sker stickprovskontroll av 2

st däck per år och tillverkare.



Krav på provning finns ej. Inhemska och utländska tillverkare får sälja

regummerade däck i Sverige om de använder en av TSV godkänd tillverk-

ningsmetod.

2.5 Slitagedata

VTIs vägavdelning har i samarbete med Vägverket utfört mätningar av

vägslitage. Dessa mätningar har utförts från slutet av 70-talet och

framåt. Mätningarna har utförts dels i syfte att testa slitaget hos olika

beläggningar under flera är; dels för att försöka utröna vilka parametrar

som orskar spårbildning. Avnötningens medelvärde som funktion av

antalet dubbade fordon som har passerat framgår av figur 1. Generellt kan

sägas att störst avnötning sker under första året efter det att ny

beläggning har lagts på.

Ny beläggning appliceras idag på hela, provsträckor. Försök kommer :att

göras med beläggningsplattor som monteras i vägbanan och att slitaget

mätes på dessa..

2.6 Spårbildning

Spårbildning uppträder oftast på vägar som saknar vägren (=omkörning

försvåras) och där köbildning är vanlig. Vid spårbildning uppstår ett

accelererande slitage på vägen. Av avståndet mellan spåren framgår att

dessa orsakats av personbilsdäck. Se figur. 2. På väg med vägren och

mindre tendens till köbildning fås jämnare slitage. Se figur 3. Försök

pågår med att styra trafiken i sidled på vägar med tendens till spår-

bildning så att jämnare slitage kan fås.

2.7 Dubbdäcksläget i Finland

I Finland gjordes under 1986 en inventering av gjorda undersökningar om

dubbdäckens inverkan på. vägslitaget. Undersökningen förorsakades av att

slitaget på de finska vägarna är stort och att 3/4 av detta slitage beräknas

vara orsakat av dubbdäcken.



Undersökningen finns redovisad i TUTKIMUS NASTARENKADIEN LIIK-

ENNETURVALLISUUSJA KUSTANNUSVAIKUTUKSISTA författare är

Juha Valtonen. I denna undersökning läggs stor vikt vid en undersökning

som har gjorts av Nokia Finland och har redovisats vid International

Rubber Conference Moscow, 1984. (se Ref 1)

Denna sammanställning medförde att förnyad dubbforskning nu har startat

i Finland under Matti Sistonen. Mätning av vägslitage't görs genom att

vägplatta körs över med framhjulsdriven bil (Talbot 1510) och slitaget

mätes. Försök har gjorts med de olika hastigheterna 60, 80, 100 och 120

km/h. Forskningen pågår, nya försök kommer att göras under våren. Nya

normer kommer förmodligen inte att införas i Finland förrän under

perioden 1989/1990.

Idag ligger medeldubbvikten i Finland på 2.3 g. Tvåflänsdubb är vanlig. De

pågående undersökningarna har så här långt visat att dubbvikt, hastighet,

vägytans stenmaterial/stenstorlek lufttemperatur och luftfuktighet har

stor inverkan på vägslitaget. Analys pågår om hur. en ev övergång till den

lättare enflänsdubben skulle påverka vägslitaget. Risken finns att vid en

sådan övergång de olika infästningsmetoderna i däcket ger olika slitage-

effekter.

Ändringen av normerna skulle innebära strängare definition av dubbkon-

struktionen. Däremot är ingen ändring av hastigheten aktuell då bas-

hastigheten i Finland är 80 km/h och inte heller ytterligare mätningar av

däckets hårdhet vid låga temperaturer, då man anser att detta automa-

tiskt regleras av marknadskrafterna.

2.8 Dubbdäcksläget i Norge

Dubbdäck orsakar bortslitning av ungefär 300.000 ton asfalt varje år i

Norge. 98% av alla personbilar i Norge använder dubbdäck. För fem år

sedan var 60% av lastbilsdäcken dubbade men antalet är på nedåtgående,

dock finns inga nyare undersökningar. Dubbpopulationen är ungefär

liknande den i Sverige (senedan). Ändring av de norska föreskrifterna är

inte aktuell vad gäller dubbdäck, däremot diskuteras nya föreskrifter för

kedjor.



Under hösten pianeras en stor undersökning om orsaker till olyckor under

vinterhalvåret. Inverkan av dubbdäcken skall då analyseras. Beroende på

resultaten från denna oiycksundersökning kommer de framtida riktlinjerna

vad gäller dubbdäck att avgöras.

MDV. KURFÄLTET
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3 FÖRBUD MOT ANVÄNDNING AV DUBBDÄCK PÅ TUNGA

FORDON MED EN TOTALVIKT ÖVER 3500 KG

3.1 Motiv för dubbförbud för tunga fordon

Lastbilar med dubbar sliter avsevärt mer på vägbanan per fordonspassage

än personbilar med dubbar. Hittills utförda undersökningar tyder på (se

Ref 7) ca 4 ggr som sannolikaste värde. Alternativ lösning i form av den

s k on-spot kedjan kan i viss utsträckning ersätta dubbar och har fördelen

att den endast är i funktion när den behövs och att detta åstadkommes

utan att fordonet behöver stoppas. Sandningsaggregat är ytterligare en

form av hjälpmedel som minskar behovet av dubbar. Åkeriförbundet har»

gjort uttalanden som tyder på att organisationen skulle acceptera ett

förbud. Vägverket anser att slitaget från ett enskilt fordon är så stort att

ett totalförbud är motiverat enbart av denna anlending.

3.2 < Motiv mot dubbförbud för tunga fordon

Uppmätta spårbilder på vägar' med besvärande slitage visar att person-

bilarna i praktiken är de som p g a sitt stora antal står för det mätbara

slitget. Beviset är att spårvidden på slitspåren i vägbanan är' ca 1,4 m

vilket är ett vanligt mått för personbilar och betydligt smalare än för ett i

tungt fordon. Dubbanvändning på tunga fordon sker endast när stort behov

föreligger och andelen barmarkskörning är låg. Detta beror enligt uppgift

från brukare som upphört med dubbdäck på att dubbarna slits så snabbt på

barmark att däckkostnaderna företagsekonomiskt bedöms som för stora i

förhållanden till den risk man tar. Ett dubbförbud för tunga fordon skulle

således inte medföra mätbar slitageminskning p g a redan nu låg

användningsfrekvens och litet totalt antal fordon och medföra problem för

dem som funnit dubbar vara den enda användbara lösningen.

3.3 Nuvarande regler för tunga fordon över 3500 kg

- Tidsbegränsad användning, i oktober - 30 april

- Medeldubbutsticket begränsat till 2 mm

- Rördubbar är förbjudna



ll

3.4 Tänkbara nya begränsningar

i. Totalförbud för dubbanvändning.

2. Förbud mot dubbanvändning annat än på framhjul.

3. Förbud mot användning av dubbar annat än i vissa regioner med

övervägande snö- och isväglag under vinterperioden.

4. Förbud mot användning av dubbar annat än i vissa typer av trafik där

dubbehovet är väl motiverat.

5. Skärpning av reglerna för dubbdäckens beskaffenhet.

6. Minskning av den generellt tillåtna användningstiden.

3.4.1 Totalförbud är den tekniskt enklaste lösningen med hänsyn

till regelskrivning och kontroll men bedöms vara en olämplig åtgärd då i

det föregående anförda nackdelar troligen inte kompenseras av någon

mätbar skillnad i vägslitagekostnader. Ovanstående bedömning grundar sig

dock inte på några heltäckande undersökningar. För att få ett säkrare

underlag behövs fältstudier av den faktiska frekvensen tunga fordon med

dubbdäck på vägar med underhållsproblem p g a dubbdäcksslitage. Vidare

borde en mera omfattande studie av under vilka trafikförhållanden

dubbdäck används göras för att belysa möjligheten till andra alternativ än

dubbar.

3.4.2 Förbud mot dubbanvändning annat än på framhjul är tekniskt

sett tveksamt. Denna användning minskar visserligen risken för fram-

hjulslåsning och avåkning p g a för dålig styrförmåga i snäva svängar men

ger också tendens till instabilitet i form av bakvagnssladd. Den sist-

nämnda effekten bedöms som så riskabel att en regel som sanktionerar

denna typ av dubbanvändning inte bör införas. Hittills har denna lösning

varit tillåten utan att olägenheterna kommit i dagen. Detta kan dock bero

på brister i olycksanalysen.

3.4.3 Förbud mot dubbanvändning annat än i vissa regioner bedöms

som svårt att realisera om man har ambitionen att tillåta trafik med

befogat användningsbehov utan gränsöverskridanden.
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3.4.4 Förbud mot dubbanvändning annat än för vissa typer av trafik

bedöms som ett betydligt mera realistiskt alternativ. En kartläggning av

trafiken med dubbade tunga fordon krävs dock som underlag för en sådan

bestäm m else.

3.4.5 Skärpning av reglerna för dubbdäckens beskaffenhet är en

relativt enkel åtgärd ur administrativ synvinkel. Att sätta begränsningar

som dels ger mätbar sänkning av vägslitaget och dels medger bibehållande

av nuvarande säkerhets- och framkomlighetseffekt är däremot betydligt

svårare. Ett antagande av finska och norska bestämmelser ger sannolikt

ingen effekt eftersom de dubbar som säljs i Sverige-normalt väger högst

6 g dvs betydligt under i Norge tillåtna 8 g. Det förefaller inte heller

osannolikt att de norska och finska reglerna' även i övrigt redan är

uppfyllda. För att ett säkert uttalande skall kunna göras krävs dock en

mera ingående undersökning med bl a dubbkraftmätning.

3.4.6 'Begränsning av den generellt tillåtna. användningstiden för

dubbanvändning är en enkel åtgärd med omedelbar effekt även om den

inte går att mäta direkt. Nuvarande regel att dubbdäck får användas då. .

det är motiverat av väglaget bör kvarstå. Effekten av en sådan åtgärd

gällande alla fordon utreddes 1981 (se Ref 10) och ledde då till en

rekommendation att förkorta användningstiden påvåren med 14 dagar

utom i BD, AC, Z, Y, X och W län. Vinsten bedömdes dock som liten.

Underlag för nya beräkningar saknas såväl för tunga som för lätta fordon.

Trots detta har utredningsgruppen vid den allmänna översynen av gällande

regler kommit fram till att en förkortning av den tillåtna användnings-

tiden med en månad på hösten och en, månad på våren bör prövas för alla

fordonskategorier utan regional differentiering.

3.5 Sammanfattning

Med hänsyn till svårigheten att påvisa Vägunderhåll betingat av dubb-

användning på tunga fordon samtidigt som påtagligt behov tycks föreligga

i viss trafik för ordas inte. förbud mot dubbanvändning på tunga fordon

utöver den reduktion *i användningstid som föreslås för alla fordons

kategorier i avsnitt 6.

Innan ytterligare restriktioner i dubbanvändningen för tunga fordon

införes bör följande handlingsprogram genomföras:



13

Undersökning av frekvensen tunga fordon med dubbar på vägar med

onormala underhållskostnader orsakade av dubbdäcksslitage.

Undersökning av dessa fordons behov av dubbanvändning och möjlig-

heter till alternativa lösningar.

Undersökning av hur dubbade tunga fordon används generellt och av i

vad mån realistiska alternativ finns att tillgå.

Undersökning av om i Sverige förekommande dubbdäck till tunga

fordon uppfyller norska och finska bestämmelser. Om så är fallet kan

naturligtvis dessa krav införas även i Sverige men kommer inte att

medföra ändrade vägunderhâllskostnader. Om inte kan det löna sig att

göra det om dubbanvändningen verkligen medför extra underhålls-

kostnader enligt punkt 1 och 3.
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4 UTREDNING AV FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR_ ATT

FASTSTÄLLA ETT FÖRFARANDE FÖR PRÖVNING

OCH TYPGODKÄNNANDE AV DÄCK

För att fastställa ett förfarande för provning och typgodkännande av däck

med avseende på väggrepp och vägslitande egenskaper bör i huvudsak

följande förutsättningar finnas:

- Lämplig provningsmetod

- Tillräcklig provningskapacitet

- Provningskostnaden måste vara rimlig

- Prövningen bör stimulera en utveckling mot ökad säkerhet

och minskat vägslitage i förhållande till nuläget eller

förhindra en befarad utveckling i motsatt riktning

- Kravspecifikation på egenskaper* som skall provas

- Provningslaboratorium med provningsutrustning och utbildad personal

- Typgodkännande skall vara motiverat som den mest lämpade formen

av efterlevnadskontroll

4.1 Provmetoder

Provning av däck kan ske enligt följande alternativ:

i. Provning av konstruktiva storheter

2. Provning av funktionella storheter

4.2 Provning av konstruktiva storheter

Den stora nackdelen med denna typ av provning är att den är utvecklings-

hämmande eftersom man i princip specificerar en befintlig konstruktion

och utesluter lösningar som inte passar in i detta mönster. Vidare är

osäkerheten ifråga om vilka funktionella egenskaper som faktiskt

föreligger' relativt stor.

Anledningen till att denna typ av provningtrots allt används är att den är'

m5 Ahl/:1.06 nnk annn;^rtf AL:- ÄAå- ai: AnA^n^nnl/qn^-
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betydligt snabbare och billigare att utföra än hittills kända funktionella

provmetoder. Dessutom elimineras dubbutföranden som via funktionella

prov bedömts ge för stort vägslitage vid den väggreppseffekt som ansetts

önskvärd. Metoder för konstruktiv provning tillämpas redan i Finland i

samband med typprovning av dubbdäck resp däckdubbar.

Vid den finska typprovningen av dubbdäck utför man uppmätning och

kontroll av

Dubbtyp

Dubbkraft

Dubbutstick

Dubbantal

Placering i slitbanan

Dubblängd i förhållande till håldjup

Provningen görs enbart för personbilsdäck. För lastbilsdäck nöjer man sig

med typprovning av däckdubbar. Provningen utförs där med dubben

monterad i ett referensdäck med specificerad hårdhet på slitbanegummit. i

De finska provningsföreskrifterna återges i bilaga 3.

Erforderlig apparatur för provning enl finsk modell finns i Sverige vid

Statens Väg- och Trafikinstitut. I Finland där man hittills provat tvâ

dimensioner av varje dubbdäck har antalet provningar varit mellan 200

och 300 per år vilket är mer än vad man förväntat sig. Om Sverige antar

de finska bestämmelserna bör dock typgodkännande i Sverige kunna

utfärdas på grundval av en finsk 'provning och omvänt. Ett sådant

förfarande skulle för fabrikanterna ha den fördelen att endast en provning

behövde göras. Den minskade belastningen på provningslaboratorierna

ökar möjligheterna till efterkontroller utan ökning av befintliga resurser.

Det administrativa arbetet med utfärdande av typgodkännanden har dock

hittills från svensk och norsk sida ansetts vara en onödig byråkratisk

kostnadsbelastning för såväl samhälle som tillverkare.

Den i Norge gällande modellen med tillverkaransvar och stickprovs-

kontroll från myndigheternas sida är enligt projektgruppens mening en

bättre lösning.

Kostnaden för en provning av finsk modell vid VTI uppskattas till mellan

3000 och 5000 kr. Denna bedöms som rimlig.
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Effekten av fastställande av nya krav och kontroll via stickprovsför-

farande kan endast bedömas efter en undersökning av dubbdäckens beskaf-

fenhet med nuvarande regler.

4.3 Funktionsprovning av däck

Detta alternativ innebär direkt provning av dubbdäckets väggrepp och

vägslitande egenskaper. Tidigare dubbdäcksutredningar, svenska, såväl som

samnordiska har förordat denna typ av provning. Främsta motiv för detta

har varit att den är lämpad för alla typer av däck och därför utvecklings-

befrämjande samt att man får data på de prestanda man är intresserad av.

Metoder för funktionell provning har föreslagits i tidigare dubbdäcks-

utredningar (se Ref 3, 7' och 10) men har av ekonomiska. skäl hittills inte

realiserats. Förutsättningar för en sådan_ provning finns för närvarande

bara när det gäller väggreppsprovning där en lämplig anläggning beräknas

kunna tas i bruk vid VTI under budgetåret 1987/88 (se Bil 1). Denna består

av enhelt innesluten klimatkontrollerad rak rörlig bana med stillastående"

mäthjulsupphängning. Anläggningen medger mätning av broms- och sid-r'

krafter på såväl personbilsdäck som lastbilsdäck i hastigheter' upp till 35--

40 km/h med nuvarande drivanordning. Drivanordningen används även för

VTIs krockprovningsanläggning varför kapacitetsproblem kan uppstå om

uppdragsverksamheten på denna sammanfaller tidsmässigt. Anskaffning av

en separat drivanläggning är dock endast ett ekonomiskt problem som bör

kunna lösas om beslut om funktionell typ-provning av vinterdäck fattas.

För provning av vägbeläggningsslitage har befintliga. anläggningar i

Sverige, Finland och Norge inte ansetts godtagbara. Förslag till lämplig

utrustning har utarbetets vid VTI först i samband med 1980 års dubbdäcks-

utredning (se Ref 3) och senast vid en utredning rörande accelererad

provning av vägöverbyggnader (se Ref 4). I detta fall skulle anläggningen

primärt användas till vägbyggnadsteknisk forskning, vilket minskar

investeringskostnaderna för dubbdäcksprovningen. Vägverket har nyligen

uttalat stort intresse för en realisering av anläggningen. Byggande och

utprovning av denna bedöms ta ca två år om inte extraordinära åtgärder

sätts in. Kostnaden har uppskattats till ca 10 milj kronor.

Man kan således konstatera att förutsättningar för provning av däck

baserat på funktionella krav endast föreligger på relativt lång sikt och

under förutsättning att medel för erforderliga investeringar kan erhållas.
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Kostnaden för sådana provningar är för närvarande mycket svår att

uppskatta. En ECE-typprovning av däck med avseende på högfartshåll-

fasthet vid VTI kostar 5000 kr för personbilsdäck och ca 10000 kr för

lastbilsdäck. Väggrepps- och slitageprovningen torde personaltidsmässigt

närmast motsvara lastbilsdäckprovningen. En av de större frågorna i

sammanhanget är på vilka grunder maskintidkostnaden skall sättas.

Betr provningskapacitet förväntas minst två väggreppsprovningar per dag

vara möjliga av den omfattning som föreslagits i avsnitt 5. Teoretiskt

skulle då 400 provningar om året vara möjliga. Vägslitageprovningarna i

den föreslagna anläggningen (se Ref 3) har beräknats ta en körtid av ca

88 h vartill kommer tid för montage, profilmätning för slitagebestämning

etc. Provet beräknas ta mellan en och två veckor. En kapacitet på ca 15

prov per år har angivits. Man har då räknat med att maskinen används för

andra ändamål under sommarmånaderna. En vägslitageprovning med en

omfattning motsvarande den finska typprovningen är således otänkbar

med denna utrustning och kostnaden för provningen som hittills inte

beräknats är sannolikt så hög att det kan ifrågasättas om den helt skall

bäras av däcktillverkaren dvs indirekt av konsumenten då det är fråga om

en säkerhetshöjande utrustning. För att höja kapaciteten och sänka

kostnaderna finns det således anledning att närmare studera möjligheter

till kompletterande alternativa lösningar som enbart tar sikte på

dubbdäcksprovning. Några sådana diskuteras under avsnitt 5.

Som sammanfattning kan sägas att provning baserad på funktionskrav är

en förutsättning för en någorlunda säker kontroll av vinterdäcks väggrepp

och vägslitageegenskaper. En sådan provning bör därför vara

målsättningen för framtiden.

4.4 Kravspecifikation på provade egenskaper

När det gäller konstruktiv provning finns det i första hand finska men

också norska krav som är strängare än nuvarande svenska bestämmelser.

En anpassning till dessa skulle innebära ett steg mot gemensamma

nordiska regler även om det kan ifrågasättas om effekten på vägslitaget

skulle bli märkbar. Orsaken till detta är att man kan tänka sig att

dubbdäcken redan av praktiska skäl uppfyller de finska och norska kraven.

Här är en närmare undersökning önskvärd.
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Betr funktionella egenskaper saknas etablerade krav eftersom funktions-

-provning inte ingår i några gällande föreskrifter vare sig i Sverige eller

utomlands. Däremot finns provningsresultat som kan ligga till grund för

sådana ifråga. om väggrepp (se Bil. 2). För 'såväl väggrepp som vägslitage

gäller dock att kraven måste fastställas med hjälp av undersökningar av

existerande däck med de utrustningar och den metodikksom skall användas

för* typgodkännande eller" annat kontrollförfarande.

4.5 Provningslaboratorium med utbildad personal

Statens Väg- och Trafikinstitut har utrustning och personal för konstruktiv

provning av finsk modell. Utrustning för funktionell provning av vinter-r

däcks väggrepp beräknas kunna tas i bruk under budgetåret 1987/88:

Lämplig utrustning för vägslitageprovning saknas. Det förslag till

provningsanläggning som framlades av 1981 års dubbdäcksutredning' är

inte tillfredsställande ur kapacitetssynpunkt och ev inte heller när:- det

gäller provningskostnad. Alternativa förslag har framlagts i kapitel 5:

Dessa behöver utredas närmare.

4.6 Typgodkännande

Hittills har krav på typgodkännande av däck eller dubbar inte funnits i

Sverige. Däremot finns kravspecifikationer i fordonsbestämmelserna.

Fördelen med att inte* kräva typgodkännande- är att introduktionen av nya

produkter på svensk marknad inte riskerar att fördröjas av kapacitets-

begränsning i typprovningsproceduren. Nackdelen är att däck som inte

uppfyller ställda krav kan säljas och ge upphov till olyckor innan försälj-

ningen stoppas. När det gäller slitageegenskaper* är det endast i den mån

ett effektivt efterkontrollsystem finns som felaktiga produkter kan

upptäckas och stoppas.

Försäljningstillstånd baserat på självcertifiering plus efterkontroll på

tillverkarens bekostnad inom ett eller två år bedöms vara den smidigaste-

och effektivaste kon trollproceduren.
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4.7 Sammanfattning

Förutsättningar för fastställande av ett förfarande för provning av

konstruktiva storheter med inriktning mot begränsning av dubbars och

dubbdäcks vägslitande effekt föreligger i form av finska provningsföre-

skrifter som kan tillämpas i Sverige med VTI som provningslaboratorium.

Konstruktiv provning av denna typ förutsätter dock föreskrifter som i

princip är utvecklingshämmande och bör på sikt ersättas av funktionella

prov.

Förutsättningar för fastställande av ett förfarande för funktionell

provning av vinterdäcks väggrepp föreligger inom en nära framtid vid VTI

som räknar med att ta en för ändamålet lämpad anläggning i bruk under

budgetåret 1987/88. Tidigare förslagen provningsmetodik har ytterligare

preciserats i avsnitt 5. Innan föreskrifter om sådan provning kan utfärdas

krävs dock utprovning av föreslaget provningsförfarande samt en under-

sökning av saluförda vinterdäck för fastställande av lämplig kravnivå.

Förutsättningar för funktionell provning av dubbdäcks vägslitande egen-

skaper saknas f n i brist på lämplig provningsutrustning.. Tidigare fram-

lagda förslag bedöms sakna erforderlig kapacitet. Ur teknisk synpunkt

lämpligt provningsförfarande har föreslagits vid tidigare utredningar.

Provningstid och -kostnad är problem som kräver ytterligare utredning 'i

samband med specificering av lämplig provningsutrustning. Problemställ-

ningarna belyses även i avsnitt 5.

Krav på typgodkännande rekommenderas inte med hänsyn till den

administrativa belastning detta innebär. I stället föreslås självcertifiering

och statlig efterkontroll.
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FÖRUTSÄTTNINGAR FÖRINFÖRANDE AV

FUNKTIONELLA KRAV PÅ VINTERDÄCK FÖRETRÄDESVIS

PÅ NORDISK BASIS

U
I

Hittillsvarande ansträngningar att upprätta gemensamma nordiska

funktionskrav på vinterdäck har strandat på bristande vilja eller resurser i

respektive land att göra erforderliga investeringar i provutrustning och

utföra undersökningar i denna för att få fram realistiska kravnivåer.

År 1980 utfördes dock vid VTI en förundersökning av möjligheterna att

genom funktionsprovning kontrollera dubbdäcks väggrepp och slitage-

egenskaper (se Ref 3). I denna undersökning anges att de

dubbdäcksegenskaper som kan komma i fråga för typprovning är väggrepp,

vägslitage, rullningsmotstånd och buller. De två sistnämnda egenskaperna

diskuteras inte vidare då de ansågs ligga utanför undersökningens ram. De

ingår inte heller uttryckligen i detta utredningsuppdrag men har ändå

ansetts så pass intressanta att de berörs i ett särskilt avsnitt 7.

5.1 Provning' av väggregp .

Den provning som här avses syftar till att fastställa huruvida ett

vinterdäck uppfyller vissa minikrav ifråga om följande egenskaper:

- Bromsningsegenskaper

e Styregenskaper

5.2. Inkörning före prov med nya däck

För att eliminera inverkan av ev olika friktionsegenskaper hos den

fabriksnya slitbaneytan och den yta som är representativ för ett däck som

körs på barmark under de första 5000 km av däckets livslängd föreslås att

däcket skall ha körts på bar vägbeläggning minst 300 km.

Ett minimikrav för dubbdäck är att däcket körts så långt att dubbarna

satt sig ordentligt i däcket så att de inte förändrar sina_ egenskaper under

provet eller rent av rivs loss. För detta räcker normalt den ovan

föreslagna körsträckan. Några särskilda inkörningskrav för dubbdäck

föreslås således inte. Inkörningen bör ske utan kraftiga bromsningar,

accelerationer eller kurvtagningar.
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5.3 Provningsspecifikation

5.3. 1 Slitagetillstånd

- Nya däck

- Slitna däck

5.3.1.1 Nya däck

Motivet för provning av nya däck är främst att det är den mest

ekonomiska formen för provning och därför lämpar sig som referensprov

för senare efterkontroller. Typprovning av fordon och fordonskomponenter

sker traditionellt endast med nya objekt även om det i många fall finns

tunga skäl för provning också av den begagnade produkten.

5.3.1.2 Slitna däck

Motivet för provning av slitna däck är att ett lagom slitet däck är mera

representativt än ett nytt. Eftersom provning av vägslitage ingår som

provningsmoment fyller inslitningen av däcket i detta fall två funktioner

och innebär i princip ingen extra kostnad för väggreppsprovningen.

5.3.2 Hjullast

Undersökningar utförda av VTI inom ramen för det svenska ESV-

programmet 1972-74 (se Ref 5) har visat att dubbarnas effekt kan variera

med hjullasten. På ett undersökt däck avtog således väggreppet först med

ökande hjullast för att sedan åter öka till ett maximum och sedan åter

avta. Minimi- och maximivärdenaräkade sammanfalla med vanliga hjul-

belastningar på bak- resp framhjul på framhjulsdrivna bilar vid tjänstevikt

i viktklassen 1000-1100 kg. Det är således önskvärt att fastställa inom

vilka gränser väggreppet varierar vid förekommande hjullaster.

Förslag: Prov med kontinuerligt varierad hjullast mellan 30 och 100% av

maximalt tillåten hjullast för fastställande av lastläge för min-.och max

värde på väggrepp. Ett alternativt och enklare förslag är att använda den

i de .finska dubbdäcksbestämmelserna använda värdet 70% av lastkapa-

citeten.
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5.3.3 Lufttryck i däcket

Lufttrycket vid provningen föreslås för personbilar sättas till det i de

finska typprovningsbestämmelserna föreskrivna trycket 180 kPa.

5.3.4 Konditioneringstillstånd

I praktisk drift varierar däckets konditioneringstillstånd från 0 till flera

timmars drifttid vid varierande hastighet. Däcktemperaturen kan därför

varierar från omgivningstemperatur till drifttemperaturer av storleks-

ordningen 300 över denna. Ur provningsteknisk synpunkt är det enklast och

mest ekonomiskt att prova däcken vid omgivningstemperaturen. Dubb--

effekten bedöms inte påverkas nämnvärt av däcktemperaturen men en

närmare undersökning kan ses som önskvärd.

5.3.5 Antal provdäck

Enligt förslag (se Ref 3) skall 8 st däck provas. Detta är ur statistisk

synpunkt lovvärt men avviker drastiskt från gängse provningskrav för

fordonskomponenter. Normalt provas där av ekonomiska skäl endast ett

objekt. Av denna anledning är det tveksamt om förslaget är acceptabelt.

Provning av två eller tre däck är mera rimligt som kompromiss mellan

kostnad och statistisk säkerhet. En av orsakerna till valet av 8 st däck var

att det vid slitageprovet ansågs vara ett lämpligt antal däck för samtidig

körning på den föreslagna vägslitagemaskinen (se Ref 3). Den dåvarande

projektgruppen förklarade sig dock öppen för diskussion av antalet

provningsobjekt.

Nytt förslag: Två provobjekt som båda skall ge godkänt resultat.



23

5.3.6 Däckdimension

Det föreslås (se Ref 3) att fälgdimensionerna bör ligga mellan 13" och 15"

och maximala hjulbelastningen mellan 3000 och 3500 N. Motivet för denna

begränsning var att hålla kraven på- försöksutrustningen nere och att

tillgänglig mobil mätutrustning i de nordiska länderna har denna dimen-

sionering. Någon anledning att frångå detta förslag har inte framkommit.

Det bör räcka att prova en däckdimension av varje däcktyp om det inte är

uppenbart att däck- eller i förekommande fall dubbningsmönstret

varierar. Om det är möjligt att göra en sådan bedömning bör den

ogynnsammaste däckdimensionen väljas.

5.3. 7 Provbanebeskaffenhet

Det föreslås (se Ref 3) en provbanebeläggnng bestående av en nära

nollgradig slät isyta. Motivet för dessa betingelser var att de represen-

terar det fall där dubbarna kan förväntas göra störst nytta. Provnings-

tekniskt är denna ytbeskaffenhet också lättast att åstadkomma i labo-

ratoriemiljö. Vidare är resultaten enligt tillgängliga erfarenheter mindre

känsliga för försökstekniska skillnader som isytans ålder och polerings-

grad. För bedömning av däckets lämplighet som vinterdäck generellt är

dock prov vid lägre temperatur också av intresse. -100 eller lägre

rekommenderas.

För provning avdubbeffekter för dubbdäck bedöms dock provning nära 00

vara tillräcklig.

5.3.8 Provningshastighet

Det föreslås (se Ref 3) 70 km/h som lämplig provningshastighet med

motivering att denna hastighet är_ en realistisk landsvägshastighet. Med

hänsyn till att kraven på provningsapparatur och provbanelängd stiger

drastiskt med provningshastigheten bör dock provningshastigheten hållas

så låg som möjligt utan att provningens syfte äventyras. Sedan förslaget

ställdes har VTI utfört omfattande prov med personbilar med dubbade och

odubbade däck på is under varierande betingelser. Något signifikant

hastighetsinflytande inom hastighetsområdet 20-100 km/h har därvid inte
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kunnat iakttas i samband med bromsning med antilâssystem resp med

låsta hjul. Försök utförda i laboratorium i Karlsruhe (se Ref 6) samt

försök utförda med mobil mätutrustning vid VTI (se Ref 5) har visat på en

svag ökning av dubbdäcks väggrepp med hastigheten medan det för

odubbade däck påvisats en minskning.

Vid provning av antilâssystem enl ECE definieras friktionen som medel-

värdet i hastighetsintervallet 20-40 km/h. VTI har utfört omfattande

mätningar av styr- och bromskrafter hos dubbdäck vid 30 km/h som

befunnits användbara vid validering av matematisk simulering av antilâs-

bromsning med personbilar från 50 km/h. Vid VTIs stationära provnings-

anläggning kan för närvarande inte högre hastigheter än 35-40 km/h

uppnås.

Mot denna bakgrund rekommenderas tills vidare en provningshastighet på

30 km/h.

5.3.9 Bromsfriktion

Det tidigare förslaget från VTI rekommenderade prov med låst hjul med

motivering att detta sätt att bromsa gav minsta variation i mätdata. Man

har dock noterat (se Ref 7) att den ökande andelen bilar med antilâs-

systern ger motiv också för provning av den maximala friktion som kan

utnyttjas utan hjullåsning.

Förslag: Bromsfriktion bestämmas vid låst hjul och max bromstryck utan

hjullåsning. Det sistnämnda fallet skulle kunna ersättas med antilâs-x

bromsning med Bosch eller ATE antilåssystem.

5.3.1 0 Sidfriktion

De föreslagna mätmetoderna (se Ref 3 och 4) innehåller också mätning av

maximal sidfriktion. Mätningen utförs med frirullande hjul. Maximal

sidfriktion uppnås för radialdäck med och utan dubbar vid avdriftsvinklar

mellan 4 och 20° enligt mätningar utförda av VTI och TU Karlsruhe (Se

Ref 5 och 6). Med avdriftsvinkel menas den för generering av sidkraft
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erforderliga snedrullningsvinkeln mellan hjulplan och hjulcentrums färd-

riktning. Detta innebär att avdriftsvinkeln måste varieras upp till minst

200 för att maximum med säkerhet skall uppnås.

Ett alternativ är att göra provet vid en bestämd avdriftsvinkel t ex 50.

Motiv för detta är att körning med större avdriftsvinkel är körtekniskt

problematisk. Provningstekniskt är provet enklare och kan göras med

billigare utrustning. Information om sidfriktionen vid stora avdriftsvinklar

är dock också intressant eftersom en kraftig sänkning av friktionen när

maximum passerats innebär ökad risk för okontrollerad sladd.

Förslag: Provning utförs vid 5 och 200 avdriftsvinkel.

5.3.11 Minimikrav på väggrepp

Kravnivån bör sättas med utgångspunkt från prestanda hos nu marknads-

förda dubbdäck. Förslagsvis utförs en studie av minst 10 av devanligast

förekommande dubbdäcken i den provningsutrustning som skall användas

för typprovningen. Medianvärdet för uppnådda resultat föreslås som

lämpligt minimivärde.

Enligt VTI:s hittillsvarande erfarenheter är följande värden tekniskt

rimliga krav för vinterdäck likvärdiga med dubbdäck.

Vägyta: Slät is med temperatur -l - -5°C

Friktionstal vid låst hjul: 0,15

Friktionstal vid maximal bromsning utan hjullåsning: 0,20

Friktionstal vid 50 avdriftsvinkel: 0,20

5.3.12 Provning av ytslitage på beläggningar

5.3.12.l Provningsförfarande:

Vid 1980 års förundersökning vid VTI rörande funktionsprovning (ref 3)

föreslogs ett provningsförfarande omfattande 400000: hjulpassager för den

provade beläggningen som skulle bestå av gjutasfalt. Det provade dubb-
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däcket skulle rulla 6000 km för att uppnå en lämplig slitagegrad för

väggreppsprovning i slitet tillstånd. Vid en medelhastighet på 70 km/h ger

detta en provningstid på 88 tim. Med en önskvärd provningskapacitet på

minst 200 däck per år får* ett prov inte ta mer än 24 tim om man räknar

med 200 arbetsdygn åer år för provningsmaskinen. Detta kan åstad-

kommas i en maskin med 4-5 däckstationer på separata banor breda nog

för en sidorörelse som ger jämnt slitage över hela siitbanebredden. En

höjning av provningshastigheten till 90 eller 100 km/h kortar provtiden

ytterligare. Ur provningskostnadssynpunkt vore det naturligtvis önskvärt

att förkorta föreslagen körsträcka men utredningsgruppen har inte funnit

det tillrådligt att föreslå detta då körsträckan inte kan betraktas som

särskilt lång.

Provningen har vidare föreslagits bli utförd på våt bana vilket accelererar

förslitningen. Hjullast har inte angivits. Vid den finska, dubbkrafts-

mätningen föreskrivs 70 '96 av maximal hjullast. Detta värde föreslås

använt även vid slitageprovningen.

5.3.12.2 Kravspecifikation:

Kravspecifikation i form av spårdjup eller bortsliten beläggningsmängd

kan inte uppställas förrän undersökningar utförts i den provmaskin i vilken

typprovning 'eller motsvarande skall genomföras. Kravet föreslås sättas på

en nivå som uppnås av 50 96 av de undersökta däcken efter en rimlig

omställningstid.

5.3.12.3 Provningsapparatur:

Bedömningskri terier.

Önskvärda egenskaper hos en provningsapparatur för provning av däcks

vägslitageegenskaper är

i. att däckets avruilning mot vägbanan sker på ett sätt som ger samma

slitagebild på vägbana, dubbar och däck som vid normal trafik.

Säkraste sätt att uppnå detta är att låta däcket rulla rakt fram på en

plan vägbana. En krökningsradie i vertikalplanet -på minst 2 m eller i

horisontalplanet på cirka 20 m har dock bedömts vara acceptabla i

detta sammanhang
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2. att erforderlig provtid är kort. Hög provningshastighet och kort

omloppstid är således gynnsam. Kort tid för tillverkning och upp-

sättning av provbeläggning är också önskvärd

3. att provningskostnaden är låg. Kort provbeläggningslängd. Enkel till-

verkning av provbeläggning med godtagbar reproducerbarhet. Liten

personalinsats för provning. Låg driftkostnad. Låg avskrivningskostnad.

Uppräknade egenskaper är exempel på vad som är önskvärt för att

uppnå detta.

Projektgruppen Samnordisk FoU-Dubbdäck har i VTI Meddelande 464,

1985, framlagt två förslag.

i. Provning i en anläggning med fast cirkulär, horisontell bana med 20 m

radie och provningshastigheten cirka 70 km/h. Förslaget är utarbetat

vid VTI där också förutsättningar för att bygga en sådan bana finns.

2. Provning i en anläggning med fast cirkulär, vertikal bana med

diametern 8 m. Även detta förslag är utarbetat vid VTI.

I bilaga 3 i samma meddelande redovisas dessutom ytterligare ett antal

existerande provningsutrustningar av vilka den som används av Bundes-

anstalt für Strassenwesen (BASt) är den intressantaste. Den har en

liggande cylindrisk bana med cirka fyra m diameter. I motsats till övriga

anläggningar roterar banan.

I Finland utförs f n vägslitagestudier med en personbil som färdas över en

i vägbanan infälld, lätt utbytbar provbeläggningsplatta i hastigheter upp

till 120 km/h. Denna metod är dock inte intressant för typprovning bl a

kapacitetsskäl.

5.3.13 VTIs .förslag till anläggning med cirkulär horisontell bana

Förslaget motiveras med att banan kan förses med en ganska normal

vägbeläggning, man kan köra med realistisk hastighet (70-90 km/h),

trafikintensiteten är relativt hög samt att man har väldefinierade ban-

tvärsnitt att mäta slitaget på. Banradien har valts till 20 m som bedömts

vara tillräckligt stor för att inverkan av bankrökningen på dubbarnas
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avrullning inte skall kunna ge onormala pâkänningar på vare sig dubbar

eller vägyta jämfört med körning på rak väg. Banlängden blir drygt 120 m

och banläggningskostnaden uppskattas till cirka 110000 kr (1980) för cirka

15 provningar om vardera 400000 däckpassager. Åtta provdäck krävs för

att få en provtid vid 70 km/h på 88 h., Till detta kommer tid för

däckmontering, slitagemätning etc.

Nackdelen med denna anläggning är att provningskapaciteten trots allt är

låg i förhållande till det provningsbehov som kan förväntas om funktions-

krav fastställes. Däcktillverkarna torde i allmänhet inte ha tillgång till

egna anläggningar åtminstone i ett begynnelseskede. Bankostnaden får

också betraktas som hög i typprovningssammanhang.

En fördel som också kan ses som en nackdel är att maskinen är

synnerligen lämpad för accelererad provning av vägkonstruktioner och den

stora investeringen därför är lättare att motivera. då användningen inte

enbart gäller dubbdäck. Nackdelen är givetvis att kapacitetsproblemet

ökar när även annan provning skall inrymmas... En tänkbar möjlighet till

ökning av kapaciteten vore att ha flera koncentriska banor som möjliggör

samtidig provning av flera olika däck. Banläggningskostnaden per däck-

provning skulle då sannolikt också bli lägre.

5.3.14 VTIsi förslag till anläggning med fast cirkulär vertikal. bana

Projektgruppen för samnordisk FoU dubbdäck såg denna typ av maskin

\ som ett för ren provning av hur dubbdäck sliter beläggningar gynn-

sammare alternativ genom sina mindre dimensioner och trots detta väl så

bra avrullningsbetingelser. Ett annat skäl var att en sådan bana skulle

kunna byggas in i Vles nuvarande provvägsmaskinhall och att delar av

denna maskin skulle kunna utnyttjas i den nya maskinen. Ett frågetecken

är dock inverkan av centrifugalkrafterna på provdäcken. Erfarenheterna

från prov i en liknande maskin hos Neste Oy visar därutöver att vissa

banbeläggningar av typ ytbehandling inte har lämpliga egenskaper för

vertikal montering. Problemet är att material som lossnar från ytan

normalt åter arbetas in i bindemedlet men vid vertikal montering faller

bort från ytan för gott. För att få. önskad provningskapacitet på 200 däck

per år krävs att. 4-5 däck kan provas samtidigt på. separata banor. Detta

bör kunna realiseras på en total banbredd av 1,5 - 2 m.
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5.3.15 BASt anläggning med roterande cylindrisk bana med horison-

tell rotationsaxel

Anläggningen har en diameter av ca 4 m dvs mindre bankrökning än i

Neste-maskinen men större än i VTI-förslaget. Att låta banan rotera i

stället för däcket har den fördelen att däcket inte utsätts för onormala

centripetalkrafter och att banmaterialet hålls på plats av centrifugal-

verkan. Några nackdelar med maskintypen har inte framförts i den

utredning som tidigare gjorts av VTI (se Ref 7). Bantrumman är lagrad i

rotationsaxeln. Denna anläggning bedöms som lämpligare för slitage-

provning än en liknande med fast bana. Provningskapaciteten är i befint-

ligt utförande dock för låg för att vara intressant för provning. med en

erforderlig kapacitet på cirka 200 däck per år. För detta måste maskinen

kunna förses med 4-5 parallella banor med var sitt hjuldon. Trumman

måste då breddas till mellan 1,5 och 2 m. Detta torde dock vara tekniskt

möjligt.

5.3.16 Nytt alternativ till provningsutrustning

I syfte att om möjligt minska anläggnings- och driftkostnader föreslås en

närmare utredning av en variant på provningsutrustning med cylindrisk

bana och horisontell rotationsaxel som avviker från den föregående genom

att den inte bärs av ett centralt nav utan av rullställ eller hydrostatiska

lager på trummans utsida. Själva trumman byggs som en öppen cylinder

med dubbla mantelytor. För att uppnå en provningskapacitet av 200 däck

per år bör fem olika däcktyper kunna köras parallellt. Banbredden blir

därför även här mellan 1,5 och 2 m. Krökta beläggningssegment tillverkas

utanför maskinen. Genom att banan är tillgänglig från båda sidor

förenklas in- och utmontering av bansegment. Även hjulupphängningarna

kan göras enklare och hjulbyten underlättas. Anläggningen bedöms även

totalt bli billigare i tillverkning och drift än de tidigare nämnda alterna-

tiven. Som lämplig bandiameter föreslås fem meter. Med hänsyn till att

det är önskvärt att kunna studera inverkan av körhastigheten och hålla

provtiden kort föreslås en högsta provningshastighet av 120 km/h. Före-

bilden till denna typ av maskin har hämtats från inom skogsindustrin

förekommande barkningstrummor. Dessa har en diameter av 5 meter och

uppbärs av SKF-konstruerade rullställ eller hydrostatiska lager. Anlägg-

ningen bör kunna inrymmas i befintlig provvägsmaskinbyggnad vid VTI.
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Utöver beläggningsslitage bör utrustningen också kunna utnyttjas för

mätning av däckbuller, rullningsmotstånd och vattenplaningsegenskaper.

Som ett första steg föreslås en detaljprojektering och mera ingående

analys av för och nackdelar jämfört med övriga alternativ.

5.4!» Sammanfattning

En metod för funktionell provning av vinterdäcks väggrepp baserad på

tidigare utredningsförslag har diskuterats och ytterligare preciserats.

Vidare har preliminära förslag till kravspecifikationer grundade på

mätresultat från VTI och finska VTT presenterats. Innan funktionella krav

kan införas bör dock metoden utprovas ytterligare i VTIs stationära

provanläggning vilket redan föreslagits under avsnitt 1%. Likaså bör

prestanda för saluförda däck undersökas i anläggningen innan slutligt

förslag till minimikrav på. vägrepp fastställs.

Förutsättningar för funktionell provning av däcks vägyteslitande

egenskaper föreligger i form av tidigare* föreslaget provningsförfarande..

Däremot saknas lämplig provningsapparatur. Flera förslag har diskuterats

men en mera ingående utredning av frågan om lämpligaste lösning krävs.
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6 ÖVERSYN AV GÄLLANDE DUBBDÄCKSBESTÄMMELSER

6.1 Genomgång och överväganden

Nu gällande dubbdäcksbestämmelser âterfinnes i avsnitt 2. De innehåller

krav pådet enskilda dubbdäcket med avseende på dubbtyp, dubbmassa,

antal dubbar samt dubbutstick.

Dubbtyp: Rördubbar är förbjudna. Förbudet bedöms fortfarande vara

motiverat i avvaktan på funktionella krav men några tillägg av form-

beskrivande krav rekommenderas inte.

Dubbmassa: Att dubbmassan hos nu använda dubbkonstruktioner

påverkar dubbens anslagskraft och därmed Vägslitaget har hittills gjorda

utredningar varit enliga om. Dess betydelse i förhållande till den statiska

dubbkraften är däremot fortfarande föremål för undersökning. Enl de i

avsnitt' 2 redovisade dubbförsäljningssiffrorna har över hälften av person-

bilsdubbarna en massa som inte överstiger 2 g. STRO har uttalat sig för en

begränsning av dubbvikten till 2 g. Lastbilsdubbar med högre vikt än 6 g

tycks inte förekomma i Sverige f n. Trots att effekten på Vägslitaget inte

går att kvantifiera föreslås därför en sänkning av demaximala dubbvikten

till 2 g för däck till fordon under 3500 kg totalvikt och 6 g för tyngre

fordon i avvaktan på funktionella krav.

Dubbantal: Vägslitaget är i princip proportionelit mot antalet dubbar

per meter slitbanelängd. Dubbeffekten på friktionen är däremot propor-

tionellt mot antalet dubbar i kontaktytan med vägbanan och omvänt

proportionell mot hjulbelastningen. Vid konstant lufttryck ökar kontakt-

ytans längd med ökande last. Nuvarande bestämmelser anger tillåtet

dubbantal per 100 kg tillåten däckbelastning. För att förbättra bilarnas

köregenskaper har bilfabrikanterna i allt högre grad försett bilarnamed

bärkraftigare däck än tidigare. Därmed har också tillåtet antal dubb ökat.

Med de nya lågprofildäcken har kontaktytan blivit kortare vid samma

omkrets vilket i princip kräver fler dubb för samma effekt. I Sverige sålda

dubbdäck har vanligen inte mer än 110 dubbar möjligen p g a de norska

dubbdäcksbestämmelserna som inte tillåter fler. STRO har tillstyrkt en

sådan begränsning. För däck till de vanligaste svenska bilarna motsvarar

detta ca 55 dubbar per meter slitbanelängd. Utredningsgruppen har ansett
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detta sätt att begränsa dubbantalet bättre än en absolut maximering och

föreslår därför nämnda kravformulering som ersättning för nuvarande

bestämmelser. För tunga fordon föreslås ingen ändring i sak men att

antalet anges per 1000 mm dvs 73 st per 1000 mm.

Dubbutstick: Nuvarande bestämmelse om tillåtet dubbutstick har

bedömts kunna kvarstå oförändrade.

Utöver dessa bestämmelser har såväl Finland som Norge bestämmelser

rörande statisk dubbkraft. Denna kraft som dubben utövar på en hård

vägbana när den befinner sig i däckets kontaktyta med vägbanan har enl

bla finska undersökningar stor inverkan på vägslitaget. Nuvarande svenska

bestämmelser ställer inga krav på dubbkraf'tens storlek. 'Utrednings-

gruppen anser att de finska bestämmelserna i princip bör antas men med

de gränsvärden som föreslogs i 1981 års dubbdäcksutredning (se Ref 10)

dvs 150 N för personbilar och 210 N för lätt lastbil eller lätt buss samt

350 N för fordon med totalvikt över 3500 kg. STRO har också uttalat sig

för införandet av en sådan bestämmelse. Med hänsyn till att många.

dubbdäck som säljs i Sverige' är avsedda för försäljning även i Finland och

Norge* är' det dock svårt att utan närmare undersökning uttala sig om hur

stor effekt som kommer att uppnås på vägslitage t. Typprovning av dubbar

och dubbdäck enl finsk modell föreslås dock inte. I stället föreslås att

föreskrifterna likhet med i Norge utformas så att däckfabrikanten har

att svara för att dubbkraften inte överskrider tillåtet värde och att

sitckprovskontroll sker genom myndigheternas försorg på lagerhållna

däck. Provningsmetoden föreslås dock bli helt överen'sstämmande med den

finska (se Bil 3).

Som ytterligare åtgärd för att minska vägslitaget utan att nämnvärt

påverka trafiksäkerheten har utredningsgruppen ansett att tillåten

användningstid skulle kunna reduceras med en månad på våren och en

månad på hösten dock med bibehållande av nuvarande klausul om att

dubbar får användas om vinterväglag uppstår.

Effekten av en sådan åtgärd utreddes år 1981 (se Ref 10) och ledde då till

en rekommendation att förkorta användningstiden på våren med 14 dagar

utom i BD, AC, X, Y, X och W län. Vinsten bedömdes då som liten.

Inskränkning på hösten föreslogs inte med motivering' att användningen
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var obetydlig även utan ytterligare reglering. Sedan dess har emellertid

trafikintensiteten ökat liksom även användning av hyr- och tjänstebilar

som i högre grad äniprivatbilar förses med dubbdäck efter tidtabell.

Förslag till 'textändring i nuvarande regler återges i det följande.

6.2 Förslag till ändring av däckreglerna

(Ändr) 2.10

Dubb i däck får inte ha större massa än 2,0 g för personbil, lastbil eller

buss med totalvikt av högst 3500 kg. På tyngre fordon får dubbens massa

inte överstiga 6 g.

(Ändr) 2.11

Antalet dubbar per däck får inte på personbil, lätt lastbil och buss. med

totalvikt av högst 3500 kg överstiga 55 st per 1000 mm omkrets.

2.12 oförändrad (Dubbarnas medelutstick)

(Ny) 2.13

Den kraft i dubbens längdriktning som behövs för att i ett belastat däck

pressa in en dubb till däcksytans nivå 10 mm från dubben (statisk

dubbkraft) får inte överstiga 150 N för personbilsdäck. För lastbilar eller

bussar med totalvikt mindre än 3500 kg får statiska dubbkraften inte

överstiga 210 N. För tyngre fordon får statiska dubbkraften inte överstiga

350 N.

(Ny) 2.13.1

Dubbutsticket på det obelastade däcket skall före mätning av den statiska

dubbkraften vara 1,2 1: 0,05 mm med totalvikt mindre än 3500 kg. På

tyngre fordon skall dubbutsticket, före mätning av den statiska dubb-

kraften, vara 1,7 3; 0,05 mm.

(Ny) 2.13.2

För personbilsdäck gäller attkraven på den statiska dubbkraften gäller för

de aktuella dubbdäcken (det vill säga kombinationen däck/dubb). För

lastbilar och bussar gäller att kraven på statisk dubbkraft skall vara

uppfyllda då aktuell dubb monteras i ett standarddäck (Se även provnings-

föreskrifterna 1 Bil 4).
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(Ny) 2.13.3 .

Mätning av den statiska dubbkraften skall ske enligt bilaga 6:1 till dessa

regler.

(Ändr/Ny 2.14

Däck med dubbar får inte användas under tiden 1 april - 30 oktober,

såvida inte vinterväglag, 50m motiverar användning av däck med dubbar,

råder eller förutses.

(Ny) 4.6

De delar av reglerna 1 2.10, 2.11, 2.13 och 2.14 som innebär en ändring

gentemot reglerna enligt utgåva från 1985-07-01 skall endast gälla däck

och dubb som levererats efter 1987-12-31.



35

7 MÄTNING AV RULLMOTSTÅND OCH 'BULLER

Vinterdäck körs normalt vid omgivningstemperaturer mellan +100C och -

100C. Under körning stiger däckets temperatur och lufttrycket i däcket

till-"ett värde där jämvikt uppnås i förhållande 'till omgivningen. Att uppnå

jämviktsläge tar ca 30 min för ett personbilsdäck och 90 min för ett

lastbilsdäck. Under denna period sker en kontinuerlig ändring av rull-

motståndet.

Approximativt kan antas att jämviktstemperatur för ett däck under

vinterhalvåret är ca +250C. (Provningar hos bland andra Calspan Corp i

USA visar att jämviktstemperaturen hos däcket ligger mellan 20 till 400

över omgivningstemperaturen, se Ref 9).

Bulleremissionen är mindre känslig för temperaturändringar. Ändringar i

ljudnivån orsakade av dubbarna i vinterdäcket är mest markant vid låga

hastigheter enligt preliminära mätningar vid VTI. Inga större ökningar

sker i rullmotståndet mellan 40 till 90 km/h.

Förslag till rullmotstånds- och bullermätningar, att provas i en första

omgång:

Rullmotståndsmätningarna utföres vid två olika däcktemperaturer 0

resp +250C.

- Mätning av bulleremission görs vid däcktemperaturen +250C. Endast

externt buller mätes.

- Provningarna utföres preliminärt på VTIs inomhusanläggning (raka

bananl

- Omgivningstemperaturen på VTIs testbana sätts vid alla mätningarna

till OOC.

- Hastigheten vid provningen sätts till 40 km/h, såvida det visar sig att

50 km/h ej går att uppnå.
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4 Innan provningarna startas temperaturstabiliseras däcken genom att de

försvaras i en omgivning som håller O resp +250C. Minst tre timmar

för personbilsdäck och 12 tim för* lastbilsdäck krävs för att stabil

temperatur skall uppnås. (Undersökningar hos till exempel Uniroyal

Tire co i Kanada visar att om däcket värms upp till jämviktstempew

ratur kan tiden som däcket måste köras före rullmotståndsmätningen

vid jämviktstillstånd avkortas väsentligt, se Ref 9).

- Lufttrycke't i däcken kontrolleras.

Innan kommersiella provningar kan startas måte analys ske av lämplig

beläggning som kan användas vid dessa tester och om bakgrundsljud från

testbanan kan ha störande inverkan på bullermätningarna eller om de kan

filtreras bort. Jämförande fältmätningar måste utföras för att validering

skall kunna ske av mätmetoderna.

Utveckling måste alltså ske av exakt mätmetodik för både' rulimotståndsw

' mätningarna och bulleremissionsmätningarna, då mätmetoder för däck

utan dubb ej utan vidare kan tillämpas vid dubbdäcksmätningar.
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BESKRIVNING AV VTI DÄCKPROVNINGSANLÃGGNING MED KYL-

MASKINERI

Anläggningen består av ett stationärt mätstativ med vridbart mäthjuldon

för hjullaster upp till 10 ton samt en rörlig vägbanebalk av stål, 55 m lång

och 0,6 m bred med hjulförsedda sidoflänsar. Balken framförs längs en

cirka 130 m lång stålrälbana. Mätstativets fundament innehåller ett

rullställ som stöder den rörliga balken när den passerar under mäthjulet.

Mätning sker endast i en rörelseriktning.

Vägbanebalken är i sin ena ända via en stållina förbunden med det

elmotordrivna linfriktionsspel som används i VTI:s krockanläggning.

Härigenom erhålles den för acceleration och hastighetshållning under

mätningen erforderliga drivkraften. -

För att återföra balken till utgångsläget finns ett särskiltgelmotordrive't

linspel med motorn placerad i ett maskinhus vid den banända där balken

startar.

Anläggningen omfattar vidare två kylsystem, ett för snabb isläggning på

balken och ett för reglering av lufttemperaturen. Kylmaskinerna är

placerade i ett särskilt maskinhus vid sidan om banan.

Isläggning på balken sker när denna. befinner sig i startänden på rälbanan.

Balken står då rakt över ett rör med dysor' som är lika långt som balken.

Genom dessa dysor sprutas en kylvätska bestående av hälften glykol och

hälften vatten mot balkens undersida. Kylvätskan fångas sedan upp av en

ränna som omger röret och tätar mot balken. Därifrån återförs den med

självfall till en tank i kylmaskinhuset. Erforderligt vatten tillförs från en_

vagn som drivs längs balken med ett separat linspel. Under mätning hissas

denna upp i ett hus vid kylrännans mitt. Balken är i isläggningsposition

omgiven av en' isolerad tunnel och mätstativet står i ett likaledes isolerat

hus. Dessa isolerade utrymmen temperaturregleras med hjälp av kylvätska

i kamflänsrör.

Innan is som använts för dubbdäcksprov förnyas fräses det skadade skiktet

bort. Detta sker i ett hus anslutet till mätstativhuset i samband med att

balken återförs till startläget.
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Vid prov passerar vägbanebalken mätstativhuse't och förs ut i en oisolerad

tunnel som täcker resten av stålrälbanan. Balken bromsas av trycklufts-

bromsar vars belägg verkar på balkens sidoflänsar. Dessa bromsar är

inrymda i ett särskilt bromshus ungefär mitt på den isolerade tunneln.

Mätsignalerna från mä'tdnet går till en förstärkarenhet i mätstativhuset

och därifrån 'till registrerings- och databehandlingsutrustning i mät-

centralen vid VTI:s krockprovanläggning. Mätdonet som tillverkats av

Kistler mäter krafter och moment i 'tre riktningar. Hjulbelastning och

avdriftsvinkel regleras med servohydraulik. Cambervinkeln ställs tills

vidare manuellt. Hjulet bromsas med en skivbroms med servohydraulik.

DATA

Maximal provningshastighet 10 m/s

Hjulbelastning O - 100 kN

Bromskraft 0 - 70 kN

Avdriftsvinkel , - +900 till -200

Cambervinkel' i' 10

Avdriftsvinkelhastighet 0 - 300/5

Maximal hjuldimension 12.00 - 24 (Diam. cirka 1,3 m)

Temperaturreglerområde +25°C -- - 20°C

Reglernoggrannhet :' 095°C

Isläggningskapacitet 5 mm på 10 min vid -100C

Mät'tid vid max. hastighet ca 4 sek
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SAMBAND MELLAN UTNYTTJAD FRIKTION VID BROMSNING MED

FORDON OCH FRIKTIONSKOEFFICIENTER UPPMATTA MED VTI FRIK-

TIONSMATVAGNAR BV5 OCH BVlZ MED DE PÅ FORDONEN ANVÄNDA

DÄCKEN

Som validering av friktionsmätvärden uppmätta med ett däck vid konstant

hastighet är en jämförelse med resultat uppmätta vid bromsprov med

fordon av intresse. Sådana mätningar har utförts av SVI 1964 i samband

med då utförda dubbdäcksundersökningar, 1972-74 av VTI, Volvo och

SAAB (se Ref 5) samt av VTI i samband med provning av antilåssystem

1985 (se Ref 8). I båda fallen erhölls mycket god överensstämmelse mellan

friktionstal uppmätta med fordon och friktionsmätvagnarna BVS och

BV12. Detta gällde såväl bromsning med låsta hjul som antilåsbromsning

jämfört med optimalslipmätning. Vid ESV-mätningarna mättes även

maximal kurvtagningsförmåga för fordon i jämföresle med maximal

sidkraft uppmätt med BVS som var utrustad för samtidig mätning av

sidkraft och bromskraft vid varierande slip. Även i dessa fall var

överensstämmelsen mycket god mellan fordonsprov och mätvagnsprov. Vid

de två andra undersökningarna studerades också maximal kurvtagnings-

förmåga men kunde då endast jämföras med friktionstalet vid optimalt

slip. Vid 1964 års mätningar där dubbdäcken hade 232 dubbar var värdena

mycket lika medan vid 1985 års mätningar friktionstalet vid 14% slip

endas var mellan 70 och 85% av sidfriktionstalet. Mätningarna med BVlZ

utfördes under körning i samma kurva med 100 m radie som fordonen.

Inverkan av sidkrafter på mäthjulet kan därför ha verkat nedsättande på

längsfriktionstalet.

8.1 Krav på friktionstal vid funktionell provning

För att fastställa lämpliga minimikrav på friktionstal vid bromsning resp

kurvtagning bör undersökningar göras med på marknaden saluförda däck i

nuvarande utförande och en viktning ske i förhållande till deras marknads-

andel. Mätningarna bör ske i enlighet med föreslagen provmetodik och på

föreslaget underlag.
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En uppfattning om vilken friktionsnivå som kan förväntas ger mätningar

utförda vid VTT i Finland med VTTs mätbil.

Däck Antal Utstick Sidfriktionstal Friktions- Temp
dubb 4 8 12 16 talvid

mm låst hjul

1 132 1,2 0,36 0,34 0,34 0,31 0,22 0

2 132 1,36 0,37 0,30 0,28 0,24 0,19 0

3 120 1,2 0,30 0,28 0,30 0,26 0,19 0

4 111 1,34 0,35 0,29 0,29 0,24 0,18 0

5 135 1,2 0,32 0,30 0,29 0,26 0,16 0

6 88 1,2 0,34 0,32 0,29 0,26 0,18 . 0

7 109 1,34 0,28 0,30' 0,33 0,25 0,16 0

8 96 1,2 0,37 0,35 0,30 0,30 0,36 0

9 4 90 1,35 . 0,37' 0,35 0,34 -0,32 0,20 0

10 132 1,2 . 0,41 0,41 0,43 0,36 0,26 0

Vid VTIs försök erhölls de högsta sidfriktionsvärdena vid 00. Vid sjunkande .

temperatur minskade friktionskoefficienten krftigt speciellt vid avdrifts-

vinklar under 12°. Vid .150 erhölls i de flesta fall värden omkring 0,15

men för däck nr 10 sjönk värdet vid 40 till strax under 0,1 dvs till 2596 av

värdet vid 00.

Vid mätningar med fordon vid temperaturer mellan -15 och -250C utförda

av VTI och STI (Statens Teknologiske Institutt i Norge) är 1985 på Orsa

flygfält, på lätt dubbruggad is, erhölls dock värden mellan 0,23 och 0,37

vid 100 m kurvradie motsvarande körhastigheter mellan 55 och 69 km/h.

Vid mätningar utförda av VTI med nya dubbdäck år 1986 och 1987 har

kurvhastigheter mellan 50 och 60 .km/h uppnåtts motsvarande sidfriktions-

tal mellan 0,2 och 0,28 inom temperaturområdet 0 till -iSOC utan något

tydligt temperaturberoende. Vid VTIs mätningar med BVS år 1972-74

erhölls sidfriktionstal mellan 0,2 och 0,22. VTIs prov med låsta hjul

uppvisade litet temperaturberoende och överensstämmer väl med av VTI

uppmätta värden både med friktionsmätvagn och fordon.
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ÖVERSÄTTNING AV FINSKA KRAVEN

KOMMUNIKATIONSDEPARTEMENTETS FÖRESKRIFTER FÖR TYPGOD-
KÄNNANDE AV DUBB OCH DUBBDACK

Kommunikationsdepartementet har beslutat att utge följande föreskrifter
för typgodkännande av olika sorters dubb och dubbdäck.

1 TILLÄMPNINGSOMRÄ DE

1.1 Dessa föreskrifter skall gälla för typgodkännande av dubbdäck och

dubb i enlighet med definitioner i paragraf 18h del 2 och 3 i verkställig-

hetsföreskriften av akten om motorfordon.

Föreskrifterna gäller inte för:

1.1.1 regummerade däck, under förutsättning att

- däckmönstret och dubbsorten överensstämmer med originalutförandet

av det fabrikstillverkade typgodkända dubbdäcket

- gummihârdheten hos däcket inte är mer än 5 Shore grader högre än hos

det nya fabrikstillverkade typgodkända däcket

- mätning av hårdheten måste ske inom sex månader efter tillverkningen

1.1.2 dubbdäck hos utryckningsfordon, arméns terrängfordon, bärgnings-

bilar, vägunderhâllsfordon, traktorer, arbetsmaskiner, motordrivna

specialfordon, släpvagnar till fordon enligt ovan och motorcyklar.

2. DEFINITIONER

Definitionerna nedan gäller generellt i detta dokument.

2.1 DUBBDÄCKSTYP beskriver sådana dubbdäck som definieras som

personbilsdäck i paragraf 18 del 2 i verkställighetsföreskriften

- även egenskaperna definierade nedan måste vara lika mellan de olika

däcken,

2.1.1 fabrikat och däckmodell

2.1.2 diameter och djup samt placering av dubbhâl.

En tolerans på 0.4 mm tillåtes på diameter och djup,
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2.1.3 kordmaterial, eller för radialdäck, materialet i de olika kordlagren

(stål eller textilkord).

2.1.4 gummihårdhet hos däckets slitbana. En skillnad på fem Shore grader

tillåts i förhållande till det typgodkända däcket. Mätningen måste ske

inom sex månader efter det att däcket har tillverkats.

2.1.5 dubbfabrikat och dubbmodell

2.1.6 dimensioner och utformning av dubb med hänsyn taget till till-

verkarens toleranser, och

2.1.7 material i dubben:

Anmärkning! Ett däck som är mindre än standarddäcket som definieras

i paragraf 4.1.1 betraktas som samma typ av dubbdäck trots att

dubbhålets djup är mindre än hos standarddäcket. Detta gäller under

förutsättning av att en kortare dubb, som passar till det kortare

dubbhålet användes. I övrigt, alltså förutom längd och modell, måste

dubben överensstämma med standarddubben.

2.2 DUBBTYP beskriver sådana dubbar som användes till däck till lätta

och tunga lastbilar och som ej skiljer vad gäller de egenskaper som

redovisas i punkterna 2.1.5 till 2.1.7 ovan;

2.3 DUBBUTSTICK definieras som avståndet mellan däckets slitbana och

dubbens spets; och

2.4 DUBBKRAFT definieras som den rätvinkliga yttre kraften som krävs

för att pressa dubbens spets i jämnhöjd med slitbanan. Hänsyn tas inte till

spänningar i slitbanan på avståndet 10 mm från dubbens horisontella axel.

3 BESTÄLLNING AV DUBBKRAFTSMÄTNING

3.1 VTT i Finland utför dubbkraftmätningar som ligger till grund för

godkännande av dubbdäckstyper och dubbtyper.

3.2 Beställningen måste beordras av tillverkaren av däcket eller dubben,

eller av en godkänd agent.
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3.3 Följande dokument måste medfölja mätbeställningen för dubbdäcks-

typen,

3.1.1 en redogörelse för däcksmodellen (punkt 2.1.1-2.1.4)

3.3.2 en redogörelse för dubbmodellen (punkt 2.1.5-2.1.7) och en ritning på

dubben med tillverkarens toleranser och

3.3.3 dubbningsritning (ritning som definierar dubbarnas placeringar på

slitbanan).

3.4 Följande enheter skall översändas till VTT,

3.4.1 ett odubbat däck av standardtyp på, en fälg som överensstämmer

med STRO eller ETRTO»standard. Alternativt kan VTT införskaffa ett

däck av standardtyp på beställarens bekostnad. Om 'det är nödvändigt får

VTT skära upp däcket för att »kontrollera de däcksparametrar som är

definierade i punkt 2.1.2 till 2.1.4,

3.4.2 minimum 150 st dubbar av standardtyp. Flänsdiametern på dubben

får vara maximalt 0.1 mm mindre än övre toleransgränsen på flänsen

enligt tillverkarens definition. Diametern får inte ligga under undre

toleransgränsen, och

3.3.3 alla speciella verktyg som är nödvändiga för dubbningen.

3.5 Mätbeställningen av dubbtyp skall innehålla en redovisning av den art

som beskrivs i punkt 3.3.2 dessutom skall dubbar och verktyg enligt

omfattning i punkt 3.4.2 och 3.4.3 översändas till VTT för mätningen.

Redogörelsen av dubbmodellen skall också inkludera däcksklass (lätt eller

tung lastbilsdäck) för vilken dubben avses att användas, och diameter och

djup av dubbhålet.
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4 UTFÖRANDE AV MÄTNINGARNA

4.1 MÄTNING AV DUBBKRAFTEN FÖR TYPGODKÄNNANDE AV

DUBBDÄCKSTYP

4.1.1 Mätningen utföres på däck av följande storlek:

Däckkategori Diagonaldäck Radialdäck och

(§ 18h, 5.2) diagonalbältdäck

Personbilsdäck

<500 kg 155-13 155Rl4

>500 kg 175-14 175R14

Om dimensioner enligt ovan ej finns tillgängliga används den närmaste

mindre dimensionen vid mätningarna.

4.1.2 Innan däcket dubbas åldras det genom att det förvaras vid en

temperatur av 20 :ZOC under minst 14 och max 30 dagar. Däcket får ej

utsättas för solljus under denna period. Ett däck som har tillverkats minst

två veckor före mätningen behöver ej åldras.

4.1.3 Efter det att däcket åldrats utförs dubbning av däcket av VTT.

Dubbens utstick skall vara 1.2 :0.05 mm.

4.1.4 Mätningar görs på 25 olika dubbar placerade efter varandra på

slitbanans båda sidor.

4.15 Luftens tryck i däcket skall vara 180 kPa.

4.2 MÄTNING AV DUBBKRAFT FÖR TYPGODKÄNNANDE AV DUBBTYP

4.2.1 Mätningen utföres med ett eller flera däck av följande storlek;

Däckkategori , Alternativa däckstorlekar

( §13b, s. 3) i'
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Lätt lastbil 6.00..7.00-7.50-16C 10.

175...205R 14C eller 7.5OR 16C

Tung lastbil 10.00-20 16PR, 10.00R20 16PR

eller 11.00R22, 5 16PR

VTT väljer däcken som skall användasi mätningen.

4.2.2 VTT dubbar standarddäcket. Dubbhâlen borras i enlighet med

instruktioner från tillverkaren. Dubbutsticket för lätt lastbil skall vara 1.2

:0.05 mm och för tung lastbil 1.7 :0.05 mm.

4.2.3 Dubbkraftmätningarna utföres på ett däck vars slitbanehârdhet

ligger inom intervallet 67 till 70 Shore grader.

4.2.4 Trycket i däcket skall vara i enlighet med STRO standard och

motsvara maximal last på däcket.

4.3 KRAV PÅ OMGIVNINGSPARAMETRAR VID MÄTTILLFÄLLET

4.3.1 Följande krav skall vara uppfyllda vid mättillfället:

4.3.1.1 Mätningen skall utföras inom en till två dagar efter dubbningen.

4.3.1.2 Mätningen skall utföras vid en omgivningstemperatur på 20 12°C.

4.3.1.3 Den mätning som utföres är en statisk mätning. Däcket belastas

till 70 % av tillåten maximal belastning. Däcket belastas vinkelrätt mot

dubben (statisk mätning under belastning).

4.3.2 Mätbelastningens riktning för dubb och däck är lika. Däcket får inte

tippa eller välta under mätningen.

4.3.3 Dubbkraften är medelvärdet av de uppmätta dubbkrafterna, och

dubbutsticket är medelvärdet av de uppmätta dubbutsticken. Om dubbut-

sticket avviker från de värden (nominella dubbutsticken) som anges i

paragraf 18b, del 2 och 3 i verkställighetsföreskriften, så skall medel-

värdet av dubbkraf ten korrigeras enligt följande:
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Fr = Fm*Un/Um, där

Fr = korrigerad dubbkraft

Fm = medelvärdet av den uppmätta dubbkraf'ten

Un = nominellt dubbutstick

Um = medelvärdet av de uppmätta dubbutsticken

5 BEGÄRAN OM TYPGODKÄNNANDE

5.1 Ansökan om typgodkännande sker hos Centrala motorfordonsregistret.

5.24Tillverkaren eller en godkänd agent ansöker om typgodkännandet av

den aktuella dubben eller dubbdäcke t.

5.3 ansökningshandlingarna måste innefatta mätprotokoll från VTT, och

redovisningar definierade .1 3.3.1 till 3.3.3. Om ansökningen för typgod-

kännande enbart omfattar dubb krävs också en redovisning av däckstyp.

5.4 Den som ansöker om ett typgodkännande skall vara medveten om att

Centrala motorfordonsregistret har. fullmakt att, på tillverkarens

(agentens) bekostnad utföra dubbkraftsmätningar på det typgodkända

dubbdäcket eller den typgodkända dubben. Denna mätning utföres för att

kontrollera att dubbdäcket eller dubben som är försedd med godkännande-v

nummer, eller vilka uppges vara av° godkänd typ, uppfyller de krav på

typgodkännande som definieras under punkt 7.3 och 7.4.

6 GODKÄNNANDE

6.1 Om redovisningen som erhålles visar att dubbkraften, vid första

mätningen på dubbdäckstypen ej'överstiger de värden som har beslutats

enligt paragraf le del 2 av verkStällighetsföreskriften med mer än 5 96

så ges typgodkännande för dubbdäcket.

6.2 Även om dubbdäcket ej klarar kraven i punkt 6.1 under första

mätningen kan typgodkännande -ges om de två påföljande mätningarna på

samma dubbdäckstyp ger ett resultat som uppfyller kraven enligt punkt

6.1.
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6.3 Om dubbkraften från dubbtypen ej överstiger värdet definierat i

paragraf 18b del 3 verkställighetsföreskriften med mer än 5 96, ges

typgodkännande för dubben.

6.4 Ett typgodkännandenummer ges till det typgodkända dubbdäcket och

dubben. >

6.5 Ett certifikat utfärdas vid godkännandet av dubbdäckstypen med

följande data

6.5.1 däck och dubbmodell enligt presentation i punkt 2.1.1 till 2.1.7

6.5.2 godkännandenummer

6.5.3 dubbningsschema

6.5.4l skyldighet påpekad i punkt 7.2 att leverera dubbade däck av den

godkända typen för efterkontroll och riskerna för ett återkallande av

tyggodkännandet.

6.6 Ett certifikat utges vid typgodkännande av dubb med följande data:

6.6.1 dubbmodell enligt anvisningar i punkt 2.1.5 till 2.1.7

6.6.2 godkännandenummer

6.6.3 typ av däck där användning av dubben är tillåten, och diameter och

djup av dubbhâlet, och

6.6.4L skyldighet påpekad i punkt 7.2 att leverera dubbar av den godkända

typen eller däck med godkända dubbar för efterkontroll och risken för ett

återkallande av typgodkännandet.



Bila

Sid
8
8
a 3

(3)

7 DUBBDÃCK FÖR KOMMERSIELLT BRUK

KONTROLL OCH ÅTERKALLANDE AV GODKÄNNANDE

7.1 dubbade däck av godkänd typ och däck försedda med dubb av godkänd

typ skall förses med godkännandenummer och namn eller signatur på

person som utfört dubbningen. Bokstäverna skall vara minst 6 mm höga.

Det finns inget krav på att märkningen skall vara beständig under däckets

hela livslängd.

7.2 På anmodan från Centrala motorfordonsregistret måste tillverkaren

av de typgodkända dubbdäcken leverera ett exemplar, med de egenskaper

som föreskrivs i punkt 4.1.1, till VTT för dubbkraftmätning.

På samma sätt måste tillverkaren av typgodkända dubb vid anmodan

leverera en uppsättning av dubb eller dubbade däck (försedda med

godkända dubb). Dubben skall vara tillverkad för försäljning.

Centrala motorfordonSregistret beslutar var enheterna skall tas. Däcket

som levereras till efterkontroll får inte vara mer än sex månader'

gammalt. Mätningen måste utföras omedelbart, därefter återsändes

däcket.

7.3 Godkännandet av dubbdäckstypen återkallas om vid kontrollmätningen

av dubbkraf ten, för dubbar på personbilar, tillåten dubbkraf't överstiges

med 15 96. Mätningen skall ske i enlighet med punkt 4 och är speciellt

korrigerad i enlighet med punkt 4.3.3

Godkännandet återkallas emellertid inte om dubbkraften för de två

efterföljande däcken, som kontrolleras i enlighet med krav enligt punkt

7.2, inte överstiger tillåten dubbkraft med mer än 15 96.

7.4 Godkännandet för dubbtyp återkallas om den kontrollerade dubben inte

överensstämmer med den godkända dubben vad gäller storlek, utförande,

material och ytbehandling.

7.5 En kopia på återkallandet sändes till kommunikationsdepartementet,

fordonsinspektionskontoret, polisen, däckförbundet, däckhanterarnas

förening och bensinstationernas förening.
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FÖRSLAG TILL REGELTEXT AVSEENDE REGLER

FÖR MÄTNING AVSTATISK DUBBKRAFT.

Trafiksäkerhetsverket har beslutat att.utge följande
regler för mätning av statisk dubbkraft från olika sorters
dubb och dubbdäck.

1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE.

1.1 Dessa regler skall gälla för mätning av statisk dubbkraft
av dubbdäck och dubb i enlighet med definitioner i
paragraf 2.7 till 2.14 av Trafiksäkerhetsverkets Regler om
fordon, Däck m m.

Reglerna gäller inte för

1.1.1 dubbdäck hos utryckningsfordon, armens terängfordon,
bärgningsbilar, vägunderhållsfordon, traktorer, arbetsmaskiner
motordrivna specialfordon, släpvagnar till fordon enligt ovan

_ och motorcyklar.

2 DEEINITIONER \

Definitionerna nedan gäller generellt i detta dokument.

2.1 DUBBDÃCKSTYP beskriver sådana dubbdäck som definieras
som personbilsdäck i paragraf 2.7 till 2.14 av
,Trafiksäkerhetsverkets Regler om fordon ,Däck m m.
n även egenskaperna definierade nedan måste vara lika mellan

.de olika däcken, -

2.1.1 fabrikat ock däckmodell

2.1.2 diameter och djup samt placering av dubbhål.
En tolerans på 0.4 mm tillåtes på diameter och djup,

2.1.3 kordmaterial, eller för radialdäck, materialet i de
olika kordlagren (stål eller textilkord).

2.1.4 gummihårdhet hos däckets slitbana. En skillnad på
fem Shore grader tillåts i förhållande till det typgodkända
däcket . Mätningen måste ske inom sex månader efter det
att däcket har tillverkats.

2.1.5 dubbfabrikat och dubbmodell

2.1.6 dimensioner och utformning av dubb med hänsyn taget
till tillverkarens toleranser,och

2.1.7 material i dubben;
Anmärkning! Ett däck som är mindre än standarddäcket
som definieras i paragraf 4.1.1 betraktas som
samma typ av dubbdäck trots att dubbhålets djup är
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mindre än hos standarddäcket. Detta gäller under
förutsättning av att en kortare dubb , som passar

till det kortare dubbhálet användes. I övrigt,alltsá
förutom längd och modell, maste dubben överensstämma
med standarddubben. '

2.2 DUBBTYP beskriver sådana dubbar som användes till
däck till lätta och tunga lastbilar och som ej skiljer
vad gäller de egenskaper som redovisas i punkterna 2.1.5
till 2.1.7 ovan;

2.3 DUBBUTSTICK definieras som avståndet mellan däckets slitbana

och dubbens spets; och

2.4 DUBBKRAFT definieras som den rätvinkliga yttre kraften som
krävs för att pressa dubbens spets i jämnhöjd med slitbanan.
Hänsyn tas inte till spänningar i slitbanan pá avståndet
10 mm från dubbens horisontella axel.

3 BESTÄLLNING AV DUBBKRAFTSMÄTNING.
_po-2 <

3.1 VTI i Sverige utför dubbkraftmätningar
Dubbkraftmätningarna utföres som efterkontroll.

3.2 Mätbeställningen kan beordras av tillverkaren av däcket
eller dubben, eller av en godkänd agent;
- Mätbeställning för efterkontroll av dubbdäck eller dubb
kan beordras av Trafiksäkerhetsverket (TSV).

ü

3.3 Följande dokument måste tillhandahållas av tillverkaren
eller agenten Och medfölja mätbeställningen för dubbdäckstypen,

3.1.1 en redogörelse för däcksmodellen (punkt 2.1.1-2.l.4),

3.3.2 en redogörelse för dubbmodellen (punkt 2.1.5-2.1.7
och en ritning på dubben med tillverkarens toleranser och

3.3.3 dubbningsritning ( ritning som definierar dubbarnas
placeringar pá slitbanan).

3.4 Följande enheter skall levereras av tillverkaren
(eller agenten) till VTI,

3.4.1 ett odubbat däck av standard typ på en fälg som
överensstämmer med STRO eller ETRTO standard. Alternativt
kan VTI införskaffa ett däck av standardtyp pá tillverkarens
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bekostnad. Om det är nödvändigt får VTI skära upp däcket
för att kontrollera de däcksparametrar som är definierade i

.punkt 2.1.2 till 2.1.4,

3.4.2 minimum 150 st dubbar av standardtyp. Flänsdiametern
på dubben får vara maximalt 0.1mm mindre än övre toleransgränsen
på flänsen enligt tillverkarens definition.Diametern får inte
ligga under undre toleransgränsen, och

3.4.3 alla speciella verktyg som är nödvändiga för dubbningen.

3.5 Mätbeställningen av dubbtyp skall_innehálla en redovisning
av den art som beskrivs i punkt 3.3.2 dessutom skall dubbar och
verktyg enligt omfattning i punkt 3.4.2 och 3.4.3 översändas
till VTI för mätningen. Redogörelsen av dubbmodellen skall
också inkludera däcksklass (lätt eller tung lastbilsdäck)
för vilken dubben avses att användas,och diameter och djup av
dubbhålet.

4 UTFÖRANDE AV MÄTNINGARNA

4.1 MÄTNING Av DUBBKRAFTEN FÖR GODKÄNNANDE AV DUBBDÃCKSTYP.

4.1.1 Mätningen utföres på däck av följande storlek:

Däckkategori Diagonaldäck Radialdäck och
($2.7 till 2.14) diagonalbältdäck

Personbilsdäck

<500kg 155-13 155R13

>500kg 175-14 175Rl4

Om dimensioner enligt ovan ej finns tillgängliga används
den närmaste mindre dimensionen vid mätningarna.

4.1.2 Innan däcket dubbas åldras det genom att det
förvaras vid en temperatur av 20+/-2 grader Celcius under
minst 14 och max 30 dagar. Däcket får ej utsättas för solljus
under denna period. Ett däck som har tillverkats minst
två veckor före mätningen behöver ej åldras.

4.1.3 Efter det att däcket åldrats utförs dubbning av däcket
av VTI.Dubbens utstick skall vara 1.2+/-0.05mm. -

4.1.4 Mätningar görs på 25 olika dubbar placerade efter
varandra på slitbanans båda sidor.

4.1.5 Luftens tryck i däcket skall vara 180 kPa.
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4.2 MÄTNING AV DUBBKRAFT röR GODKÄNNANDE AV DUBBTYP.

4.2.1 Mätningen utföres med ett eller flera däck av följande
storlek: '

Däckkategori Alternativa däckstorlekar
(52.7 till 2.14)

Lätt lastbil 6.00..7.00-7 50-16C 10,
l75...205R 14c or 7.50R 16C

Tung lastbil 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR
or 11.00R22, 5 16PR

VTI väljer däckensom skall användas i mätningen.

4.2.2 VTI dubbar standarddäcket. Dubbhálen borras i enlighet
med instruktioner från tillverkaren. Dubbutsticket för
lättlästbil skall vara 1.2+/-0.05 mm och för tung
lastbil 1.7+/- 0.05 mm

4.2.3 Dubbkraftmätningarna utföres på ett däck vars
slitbanehárdhhet ligger inom intervallet 67 till 70 Shore
grader. '

4.2.4 Trycket i däcket Skall vara i enlighet med STRO
standard och motsvara maximal last på däcket.

4.3 KRAV PÅ OMGIVNINGSPARAMETRAR VID MÄTTILLFÄLLET

4.3.1 Följande krav skall vara uppfyllda vid mättillfället:

4.3.1.1 Mätningen skall utföras inom en till två dagar efter
dubbningen.

4.3.1.2 Mätningen skall utföras vid en omgivningstemperatur pá
20+/-2 grader Celcius. -

4.3.1.3 Den mätning som utföres är en statisk mätning. Däcket
belastas till 70 procent av tillåten maximal belastning.
Däcket belastas vinkelrätt mot_dubben (statisk mätning
under belastning).

4.3.2 Mätbelastningens riktning för dubb och däck är lika.
Däcket får inte tippa eller välta under mätningen.
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4.3.3 Dubbkraften är medelvärdet av de uppmätta dubbkrafterna,och
dubbutsticket är medelvärdet av de uppmätta dubbutsticken. '
Om dubbutsticket avviker från de värden (nominella dubbutsticken)
som anges i paragraf 2.13 Trafiksäkerhetsverkets Regler om
fordon, så skall medelvärdet av dubbkraften
korrigeras enligt följande: -

Fr-Fm*Un/Um, där

Fra-korrigerad dubbkraft
Fm: medelvärdet av den uppmätta dubbkraften
Un- nominellt dubbutstick
Um- medelvärdet av de uppmätta dubbutsticken

5 DUBBDÄCK FÖR KOMMERSIELLT BRUK

EFTERKONTROLL OCH ÅTERKALLANDE AV GODKANNANDE

5.1 På anmodan från TSV måste tillverkaren av de
egengodkända dubbdäcken leverera ett exemplar,med de
dimensioner som föreskrivs i punkt 4.1.1, till VTI för
dubbkraftmätning. Dokument och enheter enligt punkt3.3
och 3.4 skall också översändas till VTI.
På samma sätt måste tillverkaren av egengodkända dubb vid
anmodan leverera en uppsättning av dubb eller dubbade
däck (försedda med godkända dubb) .Underlag enligt punkt
3.5 skall också översändas till VTI .Dubben skall vara
tillverkad för försäljning.
TSV beslutar var enheterna skall tas. Däcket som levereras
till efterkontroll får inte vara mer än sex månader gammalt.
Mätningen måste utföras omedelbart, därefter återsändes däcket.

5.2 Fabrikantens egengodkännandet av dubbdäckstypen återkallas
om vid kontrollmätningen av dubbkraften, för dubbar på personbilar,
tillåten dubbkraft överstiges med 15 procent.
Mätningen skall ske i enlighet med punkt 4 och är speciellt
korrigerad i enlighet med punkt 4.3.3.
Godkännandet återkallas emellertid inte om dubbkraften för
de två efterföljande däcken, som kontrolleras i enlighet
med krav enligt punkt 4 ,inte överstiger tillåten
dubbkraft med mer än 15 procent.

5.3 Fabrikantens egengodkännandet för dubbtyp återkallas
om vid kontrollmätning av dubbkraften tillåten dubbkraft
överstiges med 15%. '-
Mätningen skall ske i enlighet med punkt 4 och är speciellt
.korrigerad i enlighet med punkt 4.3.3.
Godkännandet återkallas emellertid inte om dubbkraften för
de två efterföljande däcken, som kontrolleras i enlighet
med krav enligt punkt 4 ,inte överstiger tillåten
dubbkraft med mer än 15 procent.

5.4 En kopia på återkallandet sändes till kommunikations-
dopartementet ,svensk bllprovnlng,pollaon,däcklcverantörarnas

förening, däckspecialisternas riksförbund och bensinstationernas
förening.




