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Professor Lennart Strandberg:

BILISTENS VIKTIGASTE LAGAR

- NATURLAGARNA!

Under ett par decenniers forskning om
säkerhet och kördynamik har jag
ändrat uppfattning om risker och
olycksförlopp många gånger. Mina
egna praktiska erfarenheter från täv-
lingar och allmän väg kan ibland vara
så speciella att det blir helt fel om de
tillämpas i allmänna råd till alla förare.
Och med goda grundkunskaper om
bilkörningens naturlagar, så kan varje
bilist själv dra många slutsatser, som

är bättre anpassade till den egna verk-
ligheten än vad ytliga kampanjer nå-
gonsin kan bli. Det är därför med stor
glädje som jag utnyttjar Gislaveds
erbjudande att här redogöra för några
sådana naturlagar och för säkerhets-
relaterad bilforskning med stark an-
knytning till däckens inverkan.

Framhjulssläpp eller bakvagns-

sladd: Vad är värst?
På tävlingsbanan är framhjulssläpp

betydligt allvarligare än bakvagnssladd.
Ibland framkallar man to m bredsladdar
avsiktligt för att få bilen att rotera snabbt

eller för att öka styrbarheten. Giirörelsen

hos en bakhjulsdriven bil kanju då påver-

kas med både ratt och gaspedal.

Även vid normal körning är fram-
hjulssläpp mycket obehagligt Bilen tar

inte styrning och man blir snabbt ödmjuk
som förare. Framhjulsspinn på motorväg

i ösregn eller vid blixthalkakan åtminsto-

ne få mig attdämpa farten långt under den

högsta tillåtna. Men oavsett om framhju-
len vattenplanar eller tappar sidgreppet

på snö och is, bibehålls stabiliteten och
bilen går rakt fram utan krumbukter. Så

länge inget kommer i vägen, kan föraren

snart återfå kontrollen med enkla åtgärder

och sedan anpassa körningen bättre till

omständigheterna.

En överraskande bakvagnssladd där-

emot kräver mycket snabba och precisa

reaktioner hos föraren. Annars snurrar

Fig. 1

MÖTE:
1044 olyckor

efter Väglag 1986

Okänt '

bilen runt utom all kontroll och föraren

kan bara hoppas att inte stöta emot något

innan bilen har stannat. Även om man är
van och kapabel att häva sladden, så tar
bilen större plats på vägen och går med

sidan före mot mötande trafik eller even-

tuella hinder. Och det är inte hälsosamt

ens med en modern bil att krascha med

sidan först.

 
Även om man ar kapabel att häva sladden så tar i allafall bilen större plats på
vågen.

 
Lennart S trandberg
Prof. :" teknisk olycksfallsforskning
Statens Väg- och Tra kinstitut,

VTI, Linköping

UPPHINNANDE:
1 124 olyckor

efter Väglag 1986

 
Olycksstatistiken tyder på att instabi

litet och bakvagnssladdar (typiskt för mö-
tesolyckor: 172 dödade under 1986)) är ett

större säkerhetsproblem än dålig styrbar-
het och långa bromssträckor (typiskt för

påkörningar bakifrån, s k upphinnande-
olyckor: 13 dödade år 1986)). Vinter-

väglag är kraftigt överrepresenterat hos
dessa livsfarliga mötesolyckor (figur 1).

Stabilitet hos farkoster
Men vad är det då som får bakvagnen

att sladda och som ligger bakom många

olycksreportage där bilen sägs ha kommit

Över på mötande körbana av oförklarlig

anledning ? Jo, egentligen är. villkoret för

stabilitet likadant såväl för flygplan och

luftskepp som för båtar och bilar. I figur 2

vrids ettluftskepp och en bilförsturkurs av

turbulens respektive vägojämnheter. De
sidkrafter (pilarna) som då uppstår vrider
sedan tillbaka farkosten omkring tyngd-
punkten, eftersom de bakre kraftema

dominerar över de främre. Sista bilden
visar hur det stabiliserande momentet kan

ökas, om föraren tar bort sidkraftema på

framhjulen genom att styra mot sladden.
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Fig. 2

Färdriktning >

Bra sidgrepp på framhjulen kan alltså
försämra (!) stabiliteten om bakhjulen

samtidigt har dåligt grepp. Däremot ökar

givetvis styrbarheten med sidgreppet fram.

Även om olycksstatistiken tydde på att in-
stabilitet är det allvarligaste problemet, så

vet vi inte säkert vilket som är bäst för den

enskilde bilisten: att ha bästa greppet fram

eller bak. Därför vill jag här peka på vad

som har hänt med dåliga bakdäck, så får

Du själv ta ställning till var de bästa däck-

en ska sitta.

Vattenplaningsolyckor med

minsta mönsterdjupet bak

Under fyra sensommarveckor 1988

dödades minst åtta personer i fem olyckor

med vattenplanande och sladdande bilar,

som visade sig ha mer än tre gånger djupa-

re däckmönster på framhjulen än på bak-

hjulen. (En dödsolycka påträffades också

där framhjulen hade vattenplanat i en
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högerkurva. Mönsterdjupet var ca 3 mm

runt om för denna bil.)

I en tragisk olycka året innan dödades

tre personer, när en framhjulsdriven bil

med nya framdäck fick bakvagnssladd

strax före ett möte på en nästan rak men våt

väg. Bakdäcken var slitna men lagliga ca
1,6mm mönsterdjup konstaterades i efter-

hand med hjälp av foton, där några slitage-

varnare var synliga.

Större dubbutstick på drivhju-
len ökar sladdrisken vid fram-

hjulsdrift

Utifrån många vinterolyckor och vid

körförsök på is har vi i min forskargrupp

observerat att framhjulsdrivna bilar slad-

dar lättare med bakvagnen än vad man i

allmänhet föreställer sig. Till en del kan

detta bero på att bilens uppträdande i

landsvägsfart inte alls är likadant som när

man känner sig för i låg fart med gaspådrag

 
Däck-Extra

Utgiven av Gislaved Däck AB

eller liknande. Men vi har också fått

mätresultat från bilar i trafik, som pekar på

en tänkbar förklaring:

Under den senaste vintern mätte vi

dubbutsticket på 200 personbilar, som

stoppades slumpmässigt på några lands-

vägar i Sverige. De 645 dubbdäck, som då

påträffades, hade medelutsticket 0,87 mm.

Eftersom greppet på is ökar påtagligt med

ökande dubbutstick och eftersom utsticket

får vara 1,5 mm enligtlag, finns alltså stora

möjligheter att förbättra greppet genom

större dubbutstick.

Men viktigare för stabiliteten är att

medelutsticket fram var 0,21 mm större än

bak för den framhjulsdrivna medelbilen

(7 1 st undersökta med dubbdäck). Skillna-

den är statistiskt säkerställd, d v 5 den kan

knappastvara slumpmässig. Om man inte

skiftar fram- och bakhjul när det behövs,

så kan alltså risken för bakvagnssladd på

isigt underlag bli överhängande för mänga

framhjulsdrivna bilar sedan dubbdäcken

monterats.

Med bakhjulsdrift borde det kanske

vara naturligt att lägga de bästa däcken

bak, till fördel förbåde framkomlighet och

stabilitet. Men i denämnda mätningarna är

skillnaden i dubbutstick så liten (0,06 mm

större bak än fram i medeltal), att den

mycket väl kan vara slumpmässig.

Dubb efter före!

Inför vintern vill jag påminna om att

mönsterdjupet påverkar moddplaningen

minst lika mycket som vattenplaningsten-

densen. Och tänk på att dubbdäcken får

monteras före lnovember om vinter-

väglag råder eller förutses. Dubb efter

före!

 

Prov har visat att amhjulsdrivna bilar med sämre grepp bak sladdar lattare an man 1 allmänhet tror








