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FÖRORD

Denna rapport presenterar resultaten av arbete utfört inom projektet

"Bulleremission från lastbilsdäck" vilket finansierats av Styrelsen för

teknisk utveckling och Statens naturvårdsverk. Projektet har ingått i det

forskningSprogram som handlagts av Styrgruppen för däck/vägbanebuller-

forskning i vilken ingår representanter från myndigheter och industri.

Ett flertal dragfordon för den mätvagn som utnyttjas vid experimenten samt

andra provfordon har kostnadsfritt ställts till förfogande av Saab-Scania AB

(genom Lars Avellan, Lennart Netz och Nils-Göran Hellenberg) samt Volvo

Lastvagnar (genom Eric Krall). Detta har indirekt utgjort ett väsentligt

ekonomiskt bidrag till projektet.

Vidare har ett stort antal kompletta lastbilshjul för bullermätningarna

kostnadsfritt disponerats från VolvoLastvagnar och Saab-Scania AB. Några

däck har även kostnadsfritt lånats från Linköpings Trafik AB (genom tekn dir

Anders Andersson).
0

Till samtliga uppräknade riktas härmed ett varmt tack för deras tillmötes-

gående och värdefulla bidrag.

Datorprogrammeringen nödvändig för resultatutvärderingen samt en stor

del av frekvensanalyserna, m m, har utförts av Jan Wenäll, VTI. Huvudsak-

liga skrivningsarbetet har utförts av Karin Nilsson, VTI.
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Bulleremission från lastbilsdäck - slutrapport

av Ulf Sandberg
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

 

SAMMANFATTNING

Genom att reducera bullret från de bullrigaste fordonen i trafiken kan störst

effekt på den akustiska miljön erhållas. Ett sätt att verka i den riktningen är

att undvika att utrusta lastbilar och bussar med "onödigt" bullriga däck.

Hittills har underlag saknats beträffande bulleremission från moderna

lastbilsdäck. Projektets syfte var att ta fram åtminstone grundstommen till

ett sådant underlag genom att mäta bulleremissionen från ett antal däck på

svenska marknaden. Projektets resultat kan utnyttjas så att "onödigt"

bullriga däckakan undvikas och därmed kan bullermiljön förbättras utan att

nämnvärda ekonomiska konsekvenser uppstår.

Mätningarna har utförts med en särskild, bogserad mätvagn vilken utveck-

lats inom STU-projektet "Mätvagn för däckbullermätning". Mätningarna har

försiggått på dels en trafikerad väg där mätvagnen framförts med

hastigheterna 30, 50 och 70 km/h, dels på tre ytor på en provbana där samma

hastigheter använts. TVå av ytorna representerar mycket väl de på svenska

vägar dominerande vägbeläggningstyperna medan de tVå övriga som är

mindre vanliga har medtagits av undersökningstekniska skäl.

Resultaten från fyra förförsök redovisas. Där visas att repeterbarheten för

mätningarna är utomordentligt god, att vindbrus i mikrofonen inverkar

under extrema förhållanden men kan reduceras till godtagbar niVå genom att

undvika att mäta i motvind och/eller med en särskild analysteknik, att

korrelationen mellan mätningar utförda med mätvagnen och med konventio-

nell förbifartsteknik är god och att ljudavstrålningen från däcket är olika i

olika riktningar. Vidare redovisas mätningar för att undersöka däck/väg-

banebullrets andel av totalbullret för ett äldre fordon. Det framgår att

däck/vägbanebullret börjar bli viktigt fr 0 m 50 km/h och är starkaste

bullerkälla vid 70 och 90 km/h under de i texten angivna förutsättningarna.



II

Resultaten från huvudförsöket, som omfattar mätningar av bulleremissio-

nen från sju olika lastbilsdäck, redovisas. De 20 utvalda däcken represente-

rar tillsammans en stor andel av nydäcksmarknaden i Sverige och en del av

regummeringsmarknaden. Mönstertyperna varierar från s k ribbmönster till

mycket öppna blockmönster; de senare avsedda för drivande hjul. TVå av

däcken är provade dels i nytillstånd, dels i slitet tillstånd.

Den A-viktade ljudniVån från de olika däcken varierar vid 70 km/h på en slät

asfaltvägyta från 94,8 dB för det tystaste till 99,8 dB för det bullrigaste

däcket. Inom gruppen "ribbmönstrade" däck är variationen 3,1 dB(A) och

inom gruppen "blockmönstrade" däck är variationen 4,9 dB(A).'Om även tre

andra provade ytor medtas varierar ljudnivån från 88,5 till 99,8 dB(A) för de

olika däck/vägkombinationerna vid 70 km/h.

Studier av frekvensspektra visar att vid 70 km/h är det främst inom området

300-3000 Hz som bullret är starkt. För de flesta av däcken dominerar ett

eller tVå tersoktavband ljudavstrålningen. I regel överensstämmer toppar i

ett frekvensspektrum med motsvarande tillslagsfrekvens mot vägytan för

däckmönstret.

De uppmätta skillnaderna mellan däcken är av sådan storlek att urval av

däck är befogat under vissa förutsättningar. Ett sådant eventuellt urval

skulle knappast påverka egenskaper såsom säkerhet, framkomlighet och

ekonomi, eftersom "tysta" däck tycks finnas inom olika grupper av

däckmönster.

Bulleremissionen är ca 3-4 dB(A) starkare på en slät asfaltyta av den typ som

används i tätortsmiljö än påen skrovlig ytbehandling av den typ som används

på landsbygden och vissa genomfarter. Vissa däck/vägytekombinationer kan

dock ge mycket lägre buller, t ex gav vissa däck 3-6 dB(A) lägre buller på en

äldre, otrafikerad asfaltyta än på den trafikerade. Det finns således en

potential för avsevärda förbättringar om man lär sig åstadkomma en viss

vägytetextur på en trafikerad väg och om man är beredd att favorisera vissa

däcktyper.



l. BAKGRUND

De tunga fordonen svarar för ca 10 % av antalet fordonspassager i en

trafikström på ennormal, starkt trafikerad väg. Merparten av de tunga

fordonen utgörs av lastbilar vilka - som enskilda fordon - emitterar ca

10 dB(A) starkare buller än personbilar. Det gör att lastbilarna står för ca

50 % av bidraget till ekvivalentniVån, Leq, vilken i stort sett är

proportionell mot ljudenergin.

Om man emellertid studerar de maximala niVåerna är dessa nästan

uteslutande bestämda av lastbilarna. Oavsett om man karakteriserar 'ljudet

med maximal- eller ekvivalentniVå följer därmed att det är viktigt att

försöka dämpa lastbilsbullret. Särskilt viktigt är det att begränsa de

starkaste störningarna; dels därför att de helt bestämmer maximalniVåer-

na, dels för att de bidrar mest till ekvivalentnivåerna.

Med hänvisning till tidigare arbeten (ref /l/) kan man påstå att bullret från

bildäcken hos lastbilarna redan idag är en dominerande bullerkomponent

vid många körsätt och däck/fordon-kombinationer. Vissa vanliga kombina-

tioner kan ge upphov till mycket starkt däckbuller.

Många av de högsta bullerniVåerna alstrade i svensk trafik kan därför antas

orsakade av från bullersynpunkt olämpliga däck. På svenska marknaden

förekommer ett stort antal olika typer och fabrikat av däck, varför det vid

projektets planering antogs att det därav förekommer betydande skillnader

också i det externa bullret. Denna hypotes gällde i första hand lastbilar; för

personbilar vet man sedan tidigare undersökningar att skillnaden i

bulleremission mellan olika däck är ganska liten (ref /2/).

Det medför att medvetenhet om bulleremissionerna ("produktmärkning")

och avsiktligt undvikande av bullrande lastbilsdäck borde kunna ge en lägre

total däckbulleremission. I en amerikansk studie av Department of

Transportation har det påvisats att man utan försämrad trafiksäkerhet kan

uppnå avsevärda bullerreduktioner genom en så enkel åtgärd som lämpligt

val av lastbilsdäck (ref /3/).



Department of Transportation har även visat att det är effektivare att

bullerdämpa däcken än motorerna på 70-talets fordon vad avser körning vid

de hastigheter vid vilka lastbilarna mestadels framförs, dvs 70-90 km/h.

En rad internationella samarbetsorgan har beslutat att på 1980 och 1990-

talen avsätta stora resurser för att dämpa trafikbullret - då i första hand

vid källan (dvs genom emissionsgränsvärden) och för lastbilarna. Som ett

långsiktigt mål är det meningen att lastbilarnas emissioner vid ISO-

provningen (ISO 362) skall sänkas så att inga fordon avger mer än 80 dB(A).

Detta innebär att för de nya fordonsgenerationerna kommer däcken att

bidra mer till totalbullret än någon annan källa, och detta vid praktiskt

taget alla körsätt utom de som innebär starka accelerationer, dvs vid

merparten av all körning. I verkligheten torde däckbullret bli betydande

även vid ISO-provningens starka acceleration för vissa fordon. Även de

tyngsta lastbilarna får motorbullerniVåer i klass med de tysta svenska

stadsbussarna av typScania CRllZ och Volvo BlOM, medan däckbullret för

dessa lastbilar torde bli starkare, beroende på bl 3 fler däck och större last

än vad som gäller för bussarna.

I verkligheten kommer man i många fall inte att kunna nyttiggöra det låga

motorbullret mer än marginellt, beroende på att däckbullret sätter en

undre gräns för totalbullret.

Det här redovisade projektet har syftat till att genom provningar ta fram

underlag för fordonsfabrikanter, däcktillverkare, fordonskonsumenter,

m fl, så ett val av lågbulleremitterande däck underlättas. Redan nu finns en

marknad för sådan information, t ex i form av storstädernas lokaltrafik-

bolag som har infört egna frivilliga bullergränsvärden. Även de svenska

fordonsfabrikanterna har stort intresse för detta. Om det dessutom visar

sig att däck med låg bulleremission inte är mindre ekonomiska eller har

sämre trafiksäkerhet - vilket faktiskt den amerikanska studien indikerar -

bör det vara naturligt att allt fler på frivillig väg använder mindre bullriga

däck.



2. SYFTE

Syftet formulerades i projektets inledning sålunda:

Det omedelbara syftet är att upprätta en databank för däckbulleremission

hos olika bildäck för tunga fordon. Däcken väljs så att de vanligaste typerna

omfattas. Även särskilt bullriga typer och regummerade däck bör ingå i

urvalet.

Det övergripande syftet med projektet är att ge tillverkare och konsumen-

ter av däck tillgång till bullerdata så att mindre bullriga däck kan

prioriteras vid val av däck med i övrigt acceptabla egenskaper.

Projektet möjliggör framför allt att de bullrigaste däcken kan undvikas.

3. AVSEDD RESULTATANVÄNDNING

Kännedom om Olika lastbilsdäcks bulleremission är av värde för:

1. Ett målmedvetet användande av däck med låg bulleremission kan

förväntas vara en effektiv bullerbekämpningsåtgärd, vilken eventuellt

inte kostar något alls. I dagens ansträngda ekonomiska läge är detta av

stor vikt. Det bör understrykas att vissa bullriga däck kan ha berätti-

gande ur andra synvinklar, t ex framkomlighet.

2. Den utveckling mot avsevärt dämpade kraftenheter på tunga fordon

som enligt inflytelserika organisationer som OECD, EG, ECE och EPA

(USA) skall komma till stånd, förutsätter att mindre bullriga däck

kommer till användning och att de bullrigaste typerna undviks. Om inte

så sker förlorar de övriga fordonsbullerreduktionerna en stor del av sin

effektivitet, eller måste ersättas av åtgärder såsom byggande av

bullervallar, utökat skyddsavstånd väg-bebyggelse eller stränga hastig-

hetsrestriktioner. De senare åtgärderna är i dagens politiskt/ekono-

miska klimat knappast realistiska.

3. Konsekvensanalyser får bättre underlag.



4. Genom att jämföra bulleregenskaper med däckparametrar kan ev ett

visst bidrag till insikten om bullerreduktionsmetoder fås.

5. Tillverkare får information om marknadssituationen vad beträffar

bulleremissionen och får därigenom underlag för att kunna förbättra

sina produkter.



4. FÖRSÖKSMETODIK

4.1 Mätmetodik för däck/vägbanebullret

Den s k mätvagnsmetoden har använts för att mäta däck/vägbanebullret

från provdäcken. Bakgrunden för denna metod finns beskriven i referenser-

na /4/ och /5/.

Orsaken till att 'mätvagnsmetoden har använts är att med denna behöver

endast ett enda provdäck utnyttjas, jämfört med sex vid förbifartsmeto-

den, samt att antalet repetitioner av mätningarna kan nedbringas avsevärt.

Totalt sett kan tiden och kostnaderna för mätningarna nedbringas avsevärt

med mätvagnsmetoden relativt den konventionella förbifartsmetoden.

Här har en mätvagn som framtagits i ett tidigare projekt använts, ref /6/.

Denna mätvagn har endast en axel på vars vänstra sida provhjulen monteras

och på vars högra sida ett "stödhjul" finns. Över axeln finns ett lastpaket

vars vikt går att variera över vida gränser. Via en 10 m lång axeldras

mätvagnen av en semitrailerdragare (lastbil).

Mätmikrofonen har varit monterad i en position nära utanför provhjulet, se

Fig. 1. Genom denna position uppnås en god korrelation med ljudet i

fjärrfältet, se ref /5/, samtidigt som signal/stör-förhållandet blir accepta-

belt. Det senare påverkas främst av

(a) Ljud ifrån dragbilen

(b) Ljud ifrån stödhjulet

(c) Vindbrus i mikrofonen

Kontroll över att (a) är försumbart har erhållits genom att testa

motorljudet vid stillastående fordon men i övrigt korrekta motorvarvtal

(motorbelastningen är nästan försumbar vid den typ av körning som gjorts

här) samt genom att avståndet från mikrofon till dragbilens däck är minst

25 ggr större än avståndet mikrofon-provhjul. Även med hänsyn till alla sex

dragbilshjulen, vars däck f ö är av en relativt lågbullrande typ, nämligen

Michelin XZA, kommer dessa däck pga geometriska faktorer (den s k

avståndslagen) att ge ett bidrag som ligger ca 20 dB under provhjulets. Då

har inte hänsyn tagits till skuggningseffekter på dragbilen och lägre last på

dragbilens drivhjul, vilket ytterligare kan förbättra situationen.
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Mikrofonposition relativt provdäcket vid mätningarna i
huvudförsöket. Avståndet d = 0,4 m. Vid mätningarna har denna
position varierat inom högst 4 cm. Smärre korrektioner har
införts för icke-ideala mikrofonpositioner (minst 1 cm fel)  



Dessa "förmildrande" effekter kan kompensera för eventuella skillnader i

riktningsberoendet hos ljudet så att dragbilshjulens bidrag till mikrofonhju-

let med god marginal är minst 10 dB lägre än provhjulets.

Kontroll över (b) erhålls genom att dels stödhjulet har ett däck som är

relativt tyst (Michelin XZA), dels genom att avståndet mikrofon-stödhjul

är ca 6,5 ggr större än avståndet mikrofon-provhjul. Pga geometriska

faktorer blir därmed stödhjulets ljudbidrag i mätmikrofonen minst 16 dB

lägre än provhjulets. Även med hänsyn till ovanligt ogynnsamma riktninga-

faktorer torde ett signal/stör-förhållande på gott och väl 10 dB erhållas.

Vindbruset i mikrofonen (C) är ett värre problem. Medelst en skyddande huv

skulle detta problem kunna lösas; emellertid skulle det medföra att

opraktiskt ekipage varför mikrofonen i detta fall endast skyddas av en100

mm (D skumgummiboll (B 6: K). Vid tidigare provningar har denna befunnits

vara tillfyllest. För att reducera Vindbruset även vid marginalfrekven-

serna, dvs frekvenser i utkanterna av det intressanta området, används

dock en analysteknik som beskrivs i avsnitt 4.3.

Mätningarna har utförts i 30, 50 och 70 km/h. Den senare hastigheten är

"referensfall" dvs den anses mest relevant och ger noggrannast resultat för

eventuell klassning av däcken. Hastigheten 30 km/h har använts delvis

såsom en "förberedelse" och inkörning för de viktigare hastigheterna. Den

är dessutom av visst intresse för att bättre kunna dra slutsatser om

hastighetsberoendet. Många tunga fordon körs idag i 80-90 km/h (olagligt i

många fall) och även 90 km/h hade varit intressant att ha med men har av

mättekniska skäl valts bort (vindbrus). Mätningar på allmän väg hade då

varit mycket svära att utföra.

Varje mätning, som på vägyta nr 1 omfattar 2x16 eller lx32 s, har dels

upprepats så att tVå körningar har gjorts för att se repeterbarheten, dels

utförts i båda körriktningarna. Det ger 4 körningar och totalt finns då

tillgång till ca 120 s mätning. De mätvärden som redovisas bygger på en

total mättid av minst 103, dvs något mer än de 2x4 s som krävs i ref /4/.

Därvid har ett urval av mättid gjorts, se avsnitt 4.3. Urvalet av mättid

gjordes på tvâ grunder: (I) störningsfrihet från andra fordon och (II) minsta

Vindbrus i mikrofonen.



På vägytorna nr 2-4, som ligger på motorbanan i Mantorp, utnyttjades en

mättid per passage av 10 s (30 km/h), 6 s (50 km/h) och 4 s (70 km/h). På

vägyta nr 2 gjordes vid 30 och 50 km/h minst tVå sådana körningar och vid

70 km/h gjordes minst 3 sådana körningar. Totala mättiden blev således

minst 12 s i dessa fall. På ytorna 3 och 4 som var "extra" gjordes ofta endast

en körning per däck och hastighet.

Ljudethar inspelats på band för efterföljande analys i laboratorium.

4.2 Provfordon

Mätvagnen med dragbil har redan i korthet beskrivits ovan. Här kan dock

följande kompletteringar göras:

Däckdimensioner: 12 R 22.5

Last: 2700 kg på provhjulet (5400 kg på axeln) (motsvarar 83 % av maxlast)

Ringtryck: 780 kPa (rek. ringtryck = 800 kPa). Vid vissa mätningar var

ringtrycket 760 kPa

Maxbredd på mätvagnen (exkl mikrofonstång) = 2,9 m

Utseendet framgår av fig. 2, 3 och 4. Dragbilen var vid vissa av

mätningarna en Scania RllZ (fig. 4) och vid andra mätningar en Volvo FLlO

eller en Volvo F12. Huvuddelen av mätningarna gjordes dock med en Scania

GllZM 6x4 (1980). Samtliga dessa fordon ställdes kostnadsfritt till

förfogande av respektive fabrikant. Volvo och Scania är värda ett stort

tack för detta förnämliga bidrag till projektet.



Fig. 2
Mätvagnen

Fig. 3
Närbild på
mikrofonplacering
och provhjul

Fig. 4

Mätvagn och drag-
bil (Scania RllZ).
Vid vissa mät-

ningar utnyttja-
des andra fordon,

se texten.
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Analysmetodik

 

Mätningarna i huvudförsöket har analyserats på följande sätt:

Varje 32 s körning på vägyta nr 1 (2 riktningar, 2 körningar per riktning)

har spektrumanalyserats var för sig och A-viktade totalvärden har för

däck nr 1-7 beräknats för hela mättiden. Dessa medelvärden är i någon

mån påverkade av vindbrus vid frekvenser under ca 250 Hz och över ca

4000 H2 och redovisas därför ej. Dock påverkas de A-viktade

ljudnivåerna minimalt (normalt endast 0,1-0,2 dB).

Ur varje 32 s körning har de 5 sammanhängande sekunder som

vindbruset (representerat av medelvärdet av ljudtrycksnivâerna vid

8000, 10000 och 12000 Hz) var lägst utsorterats. Pga fluktuationer i

vinden, vars medelstyrka var upp till 7 m/s på vissa delar av

mätsträckan, får man nämligen ibland långa ostörda perioder såväl som

störda. Denna mättid på 5 s representerar vid 70 km/h en körsträcka på

minst 100 m. För de fyra körningarna medelvärdesberäknas så den A-

viktade niVån utgående från dessa, vilket betyder att de A-viktade

värdena bygger på minst 10 s mättid. Då vinden har varit stark har dock

körningarna i motvind vid 70 km/h och ibland även 50 km/h sorterats

bort. Detta speciella analysarrangemang har mest "kosmetiska" effek-

ter, eftersom vindbrusproblemen ändå inte inverkar särskilt mycket på

den för bedömningen intressanta delen av ljudspektret utan endast vid

marginalfrekvenserna.

. På vägytorna nr 2-4 har hela den relevanta mättiden, i regel

motsvarande ca 80 m mätsträcka per körning, använts. I undantagsfall

har störningar sorterats bort (orsakade av lösa stenar 0 d) genom att

motsvarande tidsavsnitt ej medtagits i analysen. Tidsindelningen är 1

sekund.

Förfarandet enligt ovan utprovades i ett särskilt försök med tystast

tillgängliga däck för att se om det fanns någon inverkan av vindbruset och

hur denna i så fall skulle kunna reduceras till en acceptabel niVå.

För att få bästa signal/störförhållande på bandspelaren har ljudet vid

inspelningen B-viktats vilket korrigerats vid efterföljande frekvensanalys.
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Vid avspelningen har frekvenser under 100Hz filtrerats bort med ett

högpassfilter eftersom störningsfrihet från luftturbulenser ej går att få

där. Detta inverkar ej alls på de viktiga delarna av ljudet.

4.4 Mät- och analysinStrument

Följande utrUstning har använts:

Mikrofon BåcK typ 4165, vindskydd BöcK typ UA 0237

Skarvkabel 30 m BöcK typ A0 0029

Ljudnivámätare BåcK typ 2209

Bandspelare Nagra IV SJ

Band, typ AGFA PE39 Hi-Fi

Spektrumanalysator BöcK typ 2131

Grafisk skrivare BåcK typ 2313

Kalibrator BåcK Pistonfon typ 4220

Brusgenerator IVIE typ IE 20B (för kalibrering av frekvensgâng)

Dator Hewlett-Packard HP 9000/310

4.5 Vägytor

Nr. 1 En slät asfaltbetong av typ HAB12T (2 är gammal) vars textur har

uppmätts till 39 dB (rel. 10--12 m2 rms) vid 5 mm texturvaglängd

(oktavband) resp 42 dB vid 80 mm. Motsvarande värden som

tolereras för en slät referensyta enligt ref /4/ är 35-41 resp. 37-43.

Den aktuella vägytan ligger alltså 1-2 dB högre än idealet men

inom toleransgränserna, se fig 5.

Nr. 2 En skrovlig yta av typ enkel ytbehandling med sten 8-12 mm (Yl 8-

12), lagd 1983 men trafikerad endast av provfordon. Makrotexturen

ligger inom toleransgränsen för skrovlig referensyta.

Nr. 3 En mjuk, "medelskrovlig" asfaltbetongbeläggning med max 12 mm

sten (MABlZT), ca 10 är gammal men trafikerad endast av

provfordon samt vissa tävlingsbilar. Har en textur som ligger mitt

emellan slät och skrovlig referensyta.
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P 9 a bristen på trafik och den "medelmåttiga" texturen är denna

typ av yta erfarenhetsmässigt lâgbullrande.

Nr 4 En slät yta som består av yta nr 3, förseglad med Nivecim vilken är

en fin tätningsmassa för försegling av busshållplatser m m.

Ytan ligger inom toleranserna för en slät referensyta, dvs ungefär

som nr 1, men p 9 a bristen på polering av trafik är den något

tystare än en motsvarande trafikerad vägyta.
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Fig. 5 Provytornas makrotextur för den "storskaliga" (vertikalt) och den

"finskaliga" texturen (horisontellt) enligt förslaget till mätstan-

dard för däck/vägbanebuller (ref 4). Den släta referensytan skall

ligga inom den nedre kvadraten och den skrovliga inom den övre

kvadraten. Provytorna representeras av fylld ring samt aktuellt nr.
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Ytorna nr 1 och 2 representerar mycket väl de tva dominerande

vägytetyperna i Sverige medan nr 3 och 4 inte är representativa utan har

tillkommit för att ge ett perspektiv åt resultaten och för att mätningar på

dessa kunde utföras till en mycket låg kostnad eftersom de ligger i direkt

anslutning till yta nr 2.

4.6 Klimat

Bullermätningar har utförts endast vid torr vägyta. Temperaturen har varit

1-250 C i luften och 1-350 C pa vägytan. Vindhastigheten har varit upp till

7 m/s; emellertid har stora delar av mätsträckan pga mer skyddat läge-haft

5 m/s som maximal vindstyrka. De flesta mätningarna har dock utförts vid

mycket låg vindstyrka. Mätningarna har pa vägyta nr 1 alltid utförts i båda

riktningarna, varför både med- och motvindsförhallanden har erhållits.

Detta var ej möjligt på ytorna nr 2-4 men där förekom aldrig mer än 3 m/s

motvind.
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5. PROVDÄCK

Följande provdäck som har ställts till förfogande av Saab-Scanias och

Volvos lastbilsdivisioner, Linköpings Trafik AB samt hyrts av Ahlbergs och

Forslunds gummiverkstäder i Linköping, har använts vid huvudförsöket:

    

Tabell 1 Provdäck

Nr Fabrikat Typ Mönstertyp

l. Michelin XZA "Rullmönster". Ribbtyp, svag zig-zag-
form

2. Michelin XZT "Drivmönster". Grovt blockmönster
zig-zag-form

3. Continental HCSl "Rullmönster". Ribbtyp, svag zig-zig.
Tvärskåror i skuldra

li. Continental HMS9O "Drivmönster". Öppet, rätt grovt tvär-

balks/blockmönster

5. Goodyear G186 "Rullmönster". Rätt grovt ribbmön-
ster zig-zag. Tvärskåror i skuldra

6. Goodyear G167 ' "Drivmönster". Rätt tätt blockmön-
ster, i mitten snarast uppskuret ribb-
mönster

7. Bridgestone V Steel Rätt tätt blockmönster, påminnande
. MIX 716 om moderna allvädersdäck för person-

bilar

8. Bridgestone V Steel "Drivmönster". Block och zig-zag ribb
MIX 757

9. Goodyear GlZa "Drivmönster". Grovt blockmönster
Unisteel

10. Michelin XZY "Rullmönster". Ribbmönster med tre
rillor. Block på skuldrorna

ll. Michelin XZA Begagnat (halvslitet). "Rullmönster"
av ribbtyp, svag zig-zag-form. Var
något ojämnt slitet

12. Michelin XZB "Drivmönster". Block, zig-zag-typ

13. Michelin X M+54 "Drivmönster". Små block, grovt mön-
ster

14. Michelin X M+S "Drivmönster". Blocktyp

15. RTS (reg.) M+Sa "Drivmönster". Grovt mönster av
blocktyp. Bandregummering. Stomme

Michelin XZA

16. Kontak (reg.) K9l "Rullmönster" av ribbtyp (5 rillor).
Viss tendens till blockmönster också.
Matrisregummering. Stomme =
Bridgestone V Steel Rib 290

17. Vulkab (reg.) XZA "Rullmönster" av ribbtyp (4 rillor).
Stomme = Michelin X M+St4. Bandreg.

18. Vulkab (reg.) VSS "Drivmönster". Små block. Stomme:
Michelin XZA. Bandregummering

19' VUlkab (reg) G5°8O "Drivmönster". Mycket grovt block-
MS mönster med sajpningar (skåror). Mön-

ster liknar Gislaved M+S Frost.
Stomme = Michelin XZA. Bandreg.

20. Vulkab (reg.) VSS Begagnat (ca 2096 kvar). "Drivmön-
ster" av blocktyp, rätt små block.
StommezMichelin XZA. Bandregum.
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Samtliga däck är av radialtyp och i nytillstånd om ej annat anges.

Dimension 12R22.5. "Reg" betyder att däcket är regummerat. Däcken var

vid provningen i regel inkörda ca 300 km och uppvärmda i ca eller mer än 20

min.

Två av däcken, ett "rullmönster" och ett "drivmönster", provades i både

nytillstånd och i slitet tillstånd.

Däcken representerar en mycket stor andel av originaldäcksmarknaden i

Sverige. Volvo och Scania använder i stort sett inga andra däck. De

regummerade däcken motsvarar i stort sett vad som var kommersiellt

tillgängligt i Linköping. Dock hade det varit Önskvärt med ännu flera

regummerade däck, framför allt några av fabrikatet Bandag, men detta var

ej möjligt inom givna projektramar.

Medelst måttband har periodiciteter i mönstret i slitbanan uppmätts.

Resultatet redovisas i tabell 2 där även beräkningar av motsvarande

islagsfrekvenser mot vägbanan vid rullning i 30, 50 eller 70 km/h redovisas.

Avsikten är att senare jämföra dessa med det uppmätta bullret.

Någon tidigare eller parallell undersökning på så stort material är ej känd

vad gäller däck för tunga fordon.

Provdäckens utseende framgår av fig. 6 nedan.
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Tabell 2 Periodiciteter i däckmönster (uppmätta med måttband) samt
beräknade frekvenser vid rullning med 30, 50 och 70 km/h

     

Nr Fabrikat Typ Periodicitet (mm) Motv. frekvenser (Hz)
30 km/h 50 km/h 70 km/h

1. Michelin XZA (40) 208 347 486

2. Michelin XZT 70 119 198 278

3. Continental HC5l 63-79 132-105 220-176 309-246

4. Continental HMS90 63-76 132-110 220- 1 83 309-256
32-39 260-214 434-356 608-499

5. Goodyear G186 63-80 132-104 220-174 309-243

6. Goodyear G167 48-59 174-141 289-235 405-330

7. Bridgestone V Steel 61 137 228 319
MIX 716

8. Bridgestone V Steel 65 128 214 299
MIX 757

9. Goodyear G124 74-98 113-85 188-142 263-198
Unisteel

10. Michelin XZY 60-80 139-104 231-174 324-243

11. Michelin XZA (40) 208 347 486

12. Michelin XZB 75 111 185 259

13. Michelin X M+S4 77 108 180 253
38,5 216 360 505

14. Michelin X M+S 50-62 167-134 278-224 389-314

15. RTS (reg.) M+S4 110 76 126 177
55 152 252 354

16. Kontak (reg.) ' K91 58-65 144-128 239-214 335-299

17. Vulkab (reg.) XZA 55 152 252 354

18. Vulkab (reg.) VSS 71-80 117-104 196-174 274-243
35-40 238-208 397-347 556-486

19. Vulkab (reg.) GS-80 117-140 71-60 119-99 166-139
MS 33-40 253-208 421-347 589-486

+ div

20 Vulkab (reg.) 75-85 111-98 185-163 259-229
42-46 198-181 331-302 463-423
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Göodyeak G167 BridgestOne Bridgestone Goodyear G124 Miche1in XZY

V St MIX 716 V St MIX757

 

Miche1in XZA Miche1in XZB MicheIin Michelin
begagnat X M+S4 X M+S

 

 
'Köntak reg. 'valkab' reg n Vu1kab reg V01keb (reg ' Valkáb (reg.
K 91 XZA VSS GS-8O MS beg.

Fig. 6 Provdäckens mönster



18

6. RESULTAT

6.1 Förförsök 1: Test av repeterbarhet

Vid förförsök l användes hastigheten 90 km/h och ett mikrofonavstånd på

1,0 rn till däcket. Mättiden var 4 3 per körning. Resultatet av tre körningar

illustreras av figur 7 nedan.

En analys av spridningen av deA-viktade ljudnivâerna i huvudförsöket

visade att standardavvikelsen är typiskt 0,2 dB(A) och att medelvärdet av

fyra körningar på vardera 5 s torde ha en precision av ca 0,3 dB(A) med 95 %

konfidensnivâ. Spridningen mellan enstaka körningar tycks aldrig överstiga

0,5 dB(A) såvida inte hastigheten varierat alltför mycket.

dB TR HICR POS 135 DEG. 1 m; UINDSCREEN 200wm ø
860810

| T T 7 I I 1 T r T j 1 r I 1- U 'U T I I | I T I I T j r 1 U I T

100

 

90 .. D 1

80 .L

70e.

 

so-t

50-.. g 4 . J

40 'L 'L L :_ L L L L L L L L L L L 1 L L 1 L- L L L L L L 1 k L L L 1I I I I I I I I I I I I I I I I r I ' I I ' ^ I T I I I I 1 I

16 31.5 63 125 250 g 500 1K 2K 4K 8K 15k 32k

   

FREKUENS/ H
FREQUENCY 2

801-035 90 KH/H 388 körning nr 1
------------ " 801-037 90 KN/H 383 körning nr 2
------ --'° 801-038 90 KN/H 38C körning nr 3
-''''''' " 801-041 1 90 KH/H 388+B+C

Fig. 7 Spridning mellan tre repeterade körningar a 4 s
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6.2 Förförsök 2: Test av vindbrusinflytande

 

I detta förförsök användes en mikrofonposition 1,0 m rakt utanför

provdäcket. Dragbilen var en Volvo GB9 och provdäcket ett Michelin XZY

11.00 R20. Vindhastigheten var 10-15 m/s, 300 rel. körriktningen. Med

vindhastigheten 10 m/s och fordonshastigheten 50 km/h (14 m/s) erhölls då

en relativvind för mikrofonen på ca 4 m/s 1 medvindskörningarna och ca 24

m/s i motvindskörningarna. I detta fall kan man anta att vindbruset i

mikrofonen var försumbart i medvindskörningen.

Skillnaderna mellan med- och motvindskörningarna framgår av fig. 8. Som

synes är inverkan betydande (i denna extrema vindstyrka som normalt

aldrig medger mätningar) vid mycket låga och mycket höga frekvenser. Vid

de frekvenser som bestämmer den A-viktade nivån (300-3000 Hz) är

inverkan rätt liten. Vid den slutligen valda mikrofonpositionen närmare

däcket, vilken användes i huvudförsöket, ökar däckbullret med ca 6 dB

varför vindinverkan minskar motsvarande.

  

dB TR HICR ?US 90 D55., 1 N; UINDSCREEN 100 MM ø
850810

1 7 T 7 *t 1 I I I I v I I I i i I I 1 I t I I I T 1

-b - .________4M L 50 KHQH 2H Medvind 10 m/s (rel-Vind 4 Ill/S) J
9 ............... .. 50 Kn/H 2B Motvind 10 m/s (rel.vind 24 m/s)

90,1 J

L J

80 ...15 4

1. J

70-..

.1. J

50.1 1

i i
5071 J

1* *

40 .Likrfrrfsrlsgfr.,LLfeLstfrers.

   

15 31.5 63 125 250 500 lK 2K 4K 8K iSK 32K

FREKUENS/
FREQUENCY 2

Fig. 8 Skillnad i bullerspektra vid körning i extrem med- och motvind
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Med den analysteknik som beskrivits i avsnitt 4.3 kan vindinflytandet - som

normalt endast ger vissa marginella tillskott vid låga resp höga frekvenser -

ytterligare minskas något genom val av tidsavsnitt då vinden varit

gynnsam. Figurerna 9 och 10 nedan illustrerar att det tycks finnas en

tröskelniva under vilken bullret inte sjunker ytterligare, dvs den nivån

skulle då vara "det sanna" däck/vägbanebullret. Figur 9 visar att genom val

av de 5 "lugnaste" sammanhängande sekunderna kan ca 1 dB vindbuller

opereras bort vid den extremt höga frekvensen 10000 Hz, relativt då hela

avsnittet medelvärdesbildas.
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Fig. 10 Tidsvariation över 32 s mätintervall för ljudtrycksnivân vid

100 Hz
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6.3 Förförsök 3: Test av korrelation mellan mätvagns- och förbifarts-

mätning samt ljudavstrålning i olika riktningar

I förförsök 3 användes följande provningsobjekt och -parametran

o Drágbil, tillika fordon vid förbifartsmätning = Volvo G89. Last på

framaxel 2300 kg/hjul, last på bakaxel 1885 kg/hjul (4 hjul). Boggiaxeln

användes ej.

"0 Provdäck = Michelin XZY, 11.00 R20, 40 % mönster kvar. Ringtryck 460

kPa. ,

o Mätvagn, last på provhjulet 2050 kg.

0 Mikrofonposition vid förbifartsmätning = 7,5 m (enligt standard). Minst 5

körningar medelvärdesbildades.

o Mikrofonposition vid mätvagnsmätning = 1.0 m från däckets mittpunkt i

kontaktytan mot vägen. Vinkeln, dvs läget i en cirkel runt däcket,

varierades från 00 (= rakt framför däcket) till 45°, 900 (rakt utanför

sidan av däcket), 1350 och 1800 (rakt bakom däcket).

o Provytan är samma som nr 3 i ref /5/ och nr 3 i huvudförsöket (se avsnitt

4.5), dvs en rätt öppen MABlZT (otrafikerad).

Resultatet sammanfattas i fig. 11 där de A-viktade nivåerna vid 30,50, 70

och 90 km/h jämförs med varandra för de fem olika vinkelpositionerna för

mikrofonläget vid mätvagnsmätningen.

Man ser att den position som ger en lutning närmast den ideala (= 1,000) är

1350. Det är också denna och 1800 som ger bästa korrelationskoefficienten.

Resultatet från denna enkla test styrker således slutsatserna från de

provningar för personbilsdäck som gjorts, se ref /5/, dvs att 1350 är den

bästa mikrofonpositionen.
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TBAILER
MATVAGN
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0.996 1.03
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0.991 1.15
0.999 1.01

0.999 1.15

70 I I I I _'
65 70 75 30 85 dB(A) CQAST-BY

FORBIFART

Fig. ll Relationen mellan däck/vägbanebuller uppmätt med mätvagns-
resp förbifartsmetoderna för olika mikrofonpositioner vid mät-
vagnsmätningen. I figuren anges också korrelationskoefficienten
R och lutningskoefficienten L.

Resultaten ovan (mätvagnsvärdena) kan också illustrera hur ljudet sprids i

olika riktningar runt däcket. Man ser att ljudet avstrâlar starkast rakt

bakåt och näst starkast rakt framåt. Positionen 1350 syns vara en god

kompromiss medan 90° skulle ge något för låg nivâ. Skillnaderna mellan

1350 och de övriga ligger inom ca 2 dB för här provade däck/väg-

kombination.
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6.4 Förförsök 4: Test av däckbullrets andel av totalbullret

Provningsdata är samma som för förförsöket 3. Provfordonet var alltså en

Volvo G89. Motorn var där relativt ny, medan fordonet i övrigt var ca 10 är

gammalt vid provningen. Vägytan var nr 3 (se avsnitt 4.5), dvs en särdeles

"tyst" yta.

Tabell 3 Uppmätt däck/vägbanebuller och totalt fordonsbuller vid olika
hastigheter. Utgående från skillnadsvärdena har sedan drivenhe-
tens bullerbidrag beräknats (enligt effektprincipen). Värdena
inom parentes avser motorvarvtalet (varv/min) vid användning av

  

drivenheten.

Hastighet Däck/vägbane- Drivenhets- Totalt
buller buller fordonsbuller

(beräknat)

km/h dB(A) dB(A) dB(A)

30 65,5 75,7 (1600) 76,1

50 73,1 78,9 (1700) 79,9

70 77,9 78,9 (1500) 81,5

90 81,0 81,9 (1850) 84,5

      

Som synes av tabell 3 är däck/vägbanebuller och drivenhetens buller

ungefär lika starka vid 70 och 90 km/h. Resultaten påverkas av att däcken

och vägbanan var relativt tysta, att bilen var olastad och att bilen var

relativt omodern för dagens förhållanden.

Med ledning av resultaten huvudförsöket för däck Michelin XZY på ytorna

nr 1 och 3 kan däck/vägbanebullret på en trafikerad väg av typ slät

asfaltbetong, liknande vägyta nr 1, uppskattas till ca 5 dB(A) högre än i

tabell 3, dvs redan vid 50 km/h är däck/vägbanebullret ungefär lika starkt

som drivenhetsbullret.
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7. RESULTAT AV HUVUDFÖRSÖK: BULLEREMISSION FRÅN

OLIKA LASTBILSDÄCK

I tabell 4 redovisas den A-vägda ljudnivân för de provade däcken vid tre

olika hastigheter och på de tvâ vägytor som motsvarar de referensytor för

däckbullermätningar som rekommenderas i ref /4/ och som mycket väl

representerar trafikerade vägbeläggningar i Sverige.

Tabell 5 redovisar resultaten på de tvâ provbaneytor som medtagits för att

ge ett bättre perspektiv på bulleremissionen. Yta nr 3 (MABlZT) torde t ex

ge en bild av bulleremissionen för en yta som är i det närmaste

lagbullerOptimerad för lastbilsdäck. Yta nr 1 (Nivecim) skulle i detta

sammanhang (erfarenhetsmässigt) ungefär motsvara en trafikerad

MABlZT men av obetydlig ålder.

Tabellerna 6 och 7 visar motsvarande C-vägda ljudnivâer; dock är ljud med

frekvenser lägre än 100 Hz bortfiltrerat. Dessa C-vägda värden kan ge en

bättre bild av bullerimmissionen än de A-vägda värdena. Med immissionen

 

menas då ljudet inuti bostäder med stängda fönster och ventilationsluckor.

' Traditionellt beaktas dock endast de A-vägda ljudnivâerna vid bedömning

av fordonsbuller.

Läsaren rekommenderas att i första hand beakta resultaten för 70 km/h och

i andra hand för 50 km/h. Anledningen är dels att mätningarna då torde ha

bäst noggrannhet, dels att däckbullret är mest störande vid dessa

hastigheter; i nämnd ordning. Resultaten för 30 km/h bör beaktas endast i

relativt begränsad omfattning; dessa körningar gjordes bl a i

inkörningssyfte.

De i tabellerna understrukna värdena markerar värden som skiljer sig högst

0,5 dB från extremvärdena - med enkel understrykning för minimum och

dubbel för maximum.

Värdena för 70 km/h och de tvâ referensytorna redovisas även i figurerna nr

12-13.
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Tabell 4 Ljudnivâ i dB(A) för de provade däcken. Vägytor representativa för svenska
vägar (HABlZT=yta nr 1, Yl 8-12=yta nr 2)

     

Slät asfaltyta HABlZT Skrovlig ytbehandl. Yl 8-12
Däck 30 km/h 50 km/h 70 km/h 30 km/h 50 km/h 70 km/h

1. Michelin 81,5 89,9 94,8 80,8 88,8 94,3
XZA * _ 7_-

2. Michelin 83,7 92,2 98,0 81,0 88,8 94,5
XZT '-

3. Continental 82,2 90,3 95,4 79,4 88,2 94,0
HCSl

4. Continental 81,9 89,2 94,9 80,5 88,6 94,3
HMS90 "" ""_ ""'

5. Goodyear 83,4 91,0 96,7 79,7 88,2 94,8
(3186 "'-

6. Goodyear 83,7 92,0 97,9 80,5 88,1 94,4
(3167 _-'"

7. Bridgestone 81,5 89,3 95,6 80,2 88,1 93,8
MI>< 716 _

8. Bridgestone 82,7 90,9 96,0 78,7 87,0 93,1
MIX 757 """ _'-

9. Goodyear 81,9 90,3 96,2 79,0 86,8 92,6

G124 Unisteel __ __-

10. Michelin 83,5 92,3 97,9 79,3 87,8 93,4
xzv

11. Michelin 81,2 90,4 96,2 79,4 87,6 93,1
XZA (slitet) "" '

12. Michelin 84,2 94,0 99,8 81,1 89,7 94,4
xze _ *'- --' _-

13. Michelin 82,2 90,2 98,9 79,2 87,9 94,8
XM+54 _-

14. Michelin 83,3 91,0 96,4 79,9 88,0 93,9
XM+S

15. RTS (regum.) 83,0 92,2 96,9 80,4 89,2 93,9
M+54 --"'""'

16. Kontak (reg.) 82,2 91,1 96,6 79,7 87,4 93,3
K9l

17. Vulkab (reg.) 83,1 91,3 97,3 79,8 88,0 93,2
XZA

18. Vulkab (reg.) 84,0 92,0 98,4 80,2 88,2 93,9
vss

19. Vulkab (reg.) 84,1 92,4 98,5 79,2 87,7 93,6
CSS-80 Ms

20. Vulkab (reg.) 83,3 92,2 98,9 80,4 88,2 93,4
VSS(SIitet)
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Tabell 5 Ljudniva i dB(A) för de provade däcken. Vägytor representativa för svenska
vägar (Nivecim, slät yta = yta nr 4, MABlZT = yta nr 3)

   

Nivecim (slät yta) Medelskrovlig asfalt (MABlZT)
Däck 30 km/h 50 km/h 70 km/h 30 km/h 50 km/h 70 km/h

1. Michelin 80,5 87,7 93,5 79,5 86,1 91,5

XZA

2. Michelin 82,4 90,5 97,3 ' 80,7 88,3 94,6
XZT

3. Continental 79,4 87,8 93,8 78,5 87,3 91,0

HCSl _
4. Continental 81,3 89,8 97,6 80,3 88,4 95,5

HMS90

5. Goodyear 80,0 88,8 94,7 78,5 86,5 92,0

G186

6. Goodyear 82,3 91,0 96,4 80,5 88,3 94,1
G167

7. Bridgestone 79,9 88,3 93,9 79,4 87,1 91,5
MIX 716

8. Bridgestone 79,2 87,2 92,1 77,3 86,1 90,2
MIX 757 >

9. Goodyear 81,4 88,9 95,8 . 78,3 85,9 92,7

G124 Unisteel

10. Michelin 80,1 89,1 94,8 78,9 86,9 92,5
XZY

11. Michelin 78,0 86,2 91,8 77,6 84,4 88,5

XZA (slitet) "' ' ' " ' '

12. Michelin 84,9 93,3 99,4 81,2 90,3 95,1

XZB

13. Michelin 81,2 90,1 99,0 80,7 88,7 98,1

X M+S4

14. Michelin 80,3 89,0 95,1 79,2 87,7 93,5

X M+S

15. RTS (regum.) 81,5 90,7 "95,4 80,4 90,1 94,5

M+S4

16. Kontak (reg.) 79,6 88,0 93,4 78,9 85,6 91,5

K91

17. Vulkab (1-69.) 79,3 88,3 93,4 76,8 85,5 90,4
XZA

18. Vulkab (reg.) 84,1 91,4 97,7 80,9 88,3 95,5

VSS

19. Vulkab (reg.) 82,9 91,5 98,4 79,4 86,8 93,9

GS-80 MS

20. Vulkab (reg.) 82,9 92,3 98,9 81,5 89,0 94,0

vss (slitet) "_-
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Tabell 6 Ljudnivâ i dB(C) för de provade däcken. Vägytor representativa för svenska
vägar (HABlZszta nr 1, Yl 8-12=yta nr 2)

        

Slät asfaltyta HABlZT Skrovlig ytbehandl. Yl 8-12
Däck 30 km/h 50 km/h 70 km/h 30 km/h 50 km/h 70 km/h

1. Michelin ,, 84,1 91,4 96,2 87,0 94,3 99,0

XZA

2. Michelin 88,0 93,6 99,6 87,9 94,7 99,8

' XZT

3. Continental 85,3 93,0 96,8 86,6 94,7 98,8

HC51

4. Continental 87,1 94,2 97,3 88 ,9 96,0 99,5

HM590 .

5. Goodyear 86,4 93,3 98,6 86,4 94,3 99,9

G186

6. Goodyear 89,7 94,2 99,2 88,8 93,8 99,6

G167

7. Bridgestone 86,6 92,0 98,0 88,1 94,7 99,1

MIX 716

8. Bridgestone 85,8 93,1 97,5 85,1 92,5 97,6

MIX 757

9. Goodyear 85,7 92,6 97,7 85,4 92,4 97,2

G124 Unisteel

10. Michelin 89,1 96,3 101,2 87,3 94,7 98,9

XZY

ll. Michelin 87,0 95,1 99,9 87,5 94,5 99,2

XZA (slitet)

12. Michelin 88,4 99,9 102,1 88,9 97,4 99,4

XZB

13. Michelin 87,2 93,6 101,7 85,6 93,4 99,2

X M+S4

14. Michelin 88,2 95,0 99,8 87,3 95,3 99,6

X M+S

15. RTS (regum.) 89,4 98,1 100,4 88,5 96,0 99,3

M+S4

16. Kontak (reg.) 87,3 95,8 99,0 87,0 94,3 98,6

K91

17. Vulkab (reg.) 85,4 92,9 98,3 85,8 92,7 97,6

XZA

18. Vulkab (reg.) 88,1 95,5 101,4 86,9 94,2 99,1

V55

19. Vulkab (reg.) 88,0 94,5 99,9 86,1 93,1 98,4

GS-80 MS

20. Vulkab (reg.) 89,2 97,0 101,9 88,7 95,6 99,2

vss (slitet)
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Tabell 7 Ljudnivâ i dB(C) för de provade däcken. Vägytor representativa för svenska
vägar (Nivecim, slät yta = yta nr 4, MABlZT = yta nr 3)

  

 

  

Nivecim (slät yta) Medelskrovlig asfalt (MABlZT)
Däck 30 km/h 50 km/h 70 km/h 30 km/h 50 km/h 70 km/h

1. Michelin 86,0 91,6 96,5 85,1 91,1 96,3
XZA

2. Michelin 88,0 95,5 99,9 ' 88,0 94,3 98,8
XZT

3. Continental 86,0 93,0 97,2 85,2 94,1 95,7
HCSl

4. Continental 88,0 94,3 100,9 88,7 95,2 99,7
HMS90

5. Goodyear 85,3 93,9 97,9 84,4 92,3 96,8
6186

6. Goodyear 89,6 94,4 99,6 89,0 93,7 99,0
G167

7. Bridgestone 86,8 93,4 97,4 87,4 94,2 96,1
MIX 716

8. Bridgestone 82,9 89,7 94,6 82,9 89,2 94,6
MIX 757 "'"" "'""' '"'"' "'-

9. Goodyear 87,0 92,0 97,7 84,4 90,2 96,1
G124 Unisteel

10. Michelin 87,6 95,2 99,5 86,9 94,1 98,0
xzv

11. Michelin 84,7 91,2 96,7 85,1 90,4 94,3
XZA (slitet)

12. Michelin 90,0 98,5 101,4 88,5 98,0 98,9
-xze _' " ""

13. Michelin 87,2 94,1 102,0 87,1 93,4 101,4
XM+S4

14. Michelin 87,1 95,3 99,2 86,2 94,3 99,4
XM+S

15. RTS (regum.) 88,9 97,2 »99,7 88,6 97,4 99,2
M+S4

16. Kontak (reg.) 86,4 93,9 97,9 85,9 92,8 97,3
K9l

17. Vulkab (reg.) 83,5 92,2 95,5 81,0 89,5 94,1
XZA ' '

18. Vulkab (reg.) 89,6 96,2 101,1 86,6 94,1 99,6
vss

:19. Vulkab (reg.) 87,4 94,1 100,2 86,1 91,3 97,9
css-80 MS

20. Vulkab (reg.) 90,1 97,5 101,6 89,7 95,3 98,2
vss (slitet)
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LJUD-
NIVÄ

dB(A)

100

--V Mich XZB

99 _-VJ Mich X M+S4 / Vulkab VSS (slitet)

__x Vulkab G-80 M8
---7 Vulkab V88

98 Mich XZT
-vo Goodyear G167 / Mich XZY

...g Vulkab XZA

97 *2.4 RTS M+S4
-o Goodyear G186
-C Kontak K91
__V Mich X M+S

__Vo Goodyear G124/Mich XZA (slitet)

96 __-V Bridgestone 757

__;7 Bridgestone 716

._0 Conti HC51

95 '-v Conti HMS90
-O' Mich XZA

o Ribbtyp, original

. Ribbtyp, regummerat
94 ...J 8-, - -

l | V ocktyp, or1g1nal

: : v Blocktyp, regummerat

F19. 12 Den A-vägda ljudnivân för de 20 däcken provade vid 70 km/h på
den släta vägytan (nr 1). Skillnader som är mindre än 0,5 dB bör
ej beaktas.
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Goodyear G186 / Mich X M+S4

Mich XZT
Goodyear 6167 / Mich XZB
Mich XZA / Conti HMS9O

Conti HC51

Mich X M+S / RTS M+S4 / Vuikab VSS
Bridgestone 716
Vulkab C-80 MS
Mich xzv / Vuikab vss (slitet)
Kontak K91

Vuikab XZA
Bridgestone 757 / Mich XZA (slitet)

Goodyear G124

Ribbtyp, original

Ribbtyp, regummerat

Blocktyp, original

<1
<3

0*
C)

Blocktyp, regummerat

F19. 13 Den A-vägda ljudnivån för de 20 däcken provade vid 70 km/h på

den skrovliga vägytan (nr 2). Skillnader som är mindre än 0,5 dB
bör ej beaktas.
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LJUD- /1
NIVÄ

dB(A) '

100 "' 4h

 

95 _ M

S
_

7

+
-
»
-
4

<-
--

«>

  

 

V A

T:
:0
*I

x'/

85 --

I slät asfalt (1)

ribbmönster

$ slät asfalt (l)

TA blockmönster

80 _ :: T skrovlig (2)
&$ 4_ ribbmönster

Q. skrovlig (2)
§, blockmönster

HAST.

30 km/h 50 km/h 70 km/h

Fig. 14 Spridning (maximum-minimum) i A-vägd ljudnivâ för de upp-
mätta däcken vid tre hastigheter. Uppdelning med hänsyn till
vägyta (nr 1 eller 2) samt typ av däckmönster (ribb- eller
blocktyp).
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dB Truck tiPe/Poad noise. RU 34. 70 km/h
UTf 87-08-12 01

10 0 T T TI T T T T I FT T T I 1 I T I T T T T T T T T T T _T T T I 1 1

_ J

90 _.,L J

1? J

80-. 4

1. J

70-. J

._ J

60-. J

7 J

50 .1. ' J

1 J

40 %% ?#:. f:L: I. r rr %i : ki:. :i;% ?få %f_: :i :4%
15 31.5 63 125 250 500 IK 2K 4k BK ISK 32K

Frekvens/ V
F Hz
requencg

 

measBS-0638 Michelin XZH
....................... .. m83386-0546 Michelin XZT

----------- -- measBE-1278 Continental HC51
----------- o- measBG-1281 Continental HMSSO
-m-_m-m-_m- measBS-IZBZ Goodgear 6186

F19. 15 Frekvensspektra för fem olika däck. 70 km/h, slät asfaltyta
HABlZT (nr 1).
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dB Truck tIPe/Poad noise. RU 34. 70 km/h.
UTI 87-08-12 02

TTTTTTTTTTITTijTIT1Il1TTTTI-IITT
100

 

90.;

80-5

 

60 _.L . -J

50-. J

 

LELLLLLlLLçLLI_
TI I40 L T T I I [I I I I 1 I I I r T

15 31.5 53 125 250 500 1K 2x 4K SK ISK 32k

 

'F
'

"'
f'

-
q

_
-
1

-

 

Frekvene/

Frequency H2

 

meesBG-1283 'Goodgeer 6167
---------------------- -- meeeBS-128S Bridges. U Steel MIX 716
----------- -- meesBS-l291 Bridges. U Steel IX 757
_ .......... -- mgesas-OSOS Goodgeer 6124 Unisteel
-ww-wm-m-w meeeBS-1073 Michelin XZY

Fig. 16 Frekvensspektra för fem olika däck. 70 km/h, slät asfaltyta

HABlZT (nr 1).
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dB Truck tive/road noise. RU 34. 70 km/h.
UTI 87-08-13 03

100

 

901

80-1

70_

 

60.1 1

505. I J

  

40 1 1 L L L

' r 1 I 1
15 31,5 53 125 250 500 1K ZK 4K BK 16K 32k

 

T

Frekvens/
'Frequenog

 

measBS-1088 Michelin XZH
....................... .. measas-1133 nichelin XZB

-----------"- measBS-0858 Michelin X H+S4
----------- -- measBG-1118 Michelin X +8

-m-wm-m-_m- meesBS-1100 RTS (reg.) +34

Frekvensspektra för fem olika däck. 70 km/h, slät asfaltyta
HABlZT (nr 1).
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Truck tive/road noise. RU 34. 70 km/h.
UTI 87-08-12 04

00 T T 1 I 1 T 1 I j är T T 7 I 1 1 T T T r T T I I I I T 1 T I 7

90-.

80_

70-.

60 .T

50-

7

40 %%i %. i :%*f :. i ?§4f r:*i %%*f 2§^f %:-i ::8L ::*

15 31.5 63 125 250 500 IK 2k 4K 8K 16k 32K

Frekvens/ H2
Frequencg

measBS-0844 Köntak (reg.) K91
-----------------------°- measBG-0924 Uulkab (reg.) XZH
------------- measBG-1148 Uulkeb (reg.) USS
------------- measBG-1292 Uulkab (reg.) GS-80 HS
--"-_--"-- measBS-1163 Uulkab (reg.) USS

:4A812T(nr1L
Fig. 18 Frekvensspektra för fem olika däck. 70 km/h, slät asfaltyta
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dB Truck tive/road noise. Surface Yi. 70 km/h.
UTI 87-08-13 13

I I I T T 1 V 1 1 I I T T T I 7 T T T 7 I I T i 7 I I 7 1 7 I U
100

   

*r
-

'i'i I i i: i ::-; ::»
16 31.5 53 125 250 500 1i< 2K 4K BK 16k 32k

  

Frekvens/

Frequencg H2

 

meesBG-OGSO Michelin XZH
----------------------- '° measBS-0673 Michelin XZT
...........-- meases-0736 Continental HCSI
_---------- -- measBG-O 777 Continental Hnsso
-m-mm-m-_m- measBS-07S7 Goodgear 6186

Pig. 19 Frekvensspektra för fem olika däck. 70 km/h, skrovlig
ytbehandling Yl 8-12 (nr 2).
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dB Truck tIPe/Poad noise. Surface Y1. 70 km/h.
UTI 87-08-13 14

100 11..1.11rrxw..v..r1111a11.1.11r1

1* J

SOQ. J

+ 1

80,? J

T 1

70-_ 1

? J

60-, 1

1 J

50... 1

1 1

40 1 1 Fåw: L1-r ;1-1 f:L L+ %* :i: §1 : i: %i:%%i*+ %

  

I ' ' ' r i
15 31.5 53 125 250 500 1K 2x 4k SK 16k 32K

Frekvens/ H
Frequencg

 

measBS-0795 Goddgear 6167
---------------------- -- measSS-0711 Bridges. U Steel NIX 716
........... -- measas-0951 Brldges. U Steel MIX 757
----------- -- measBS-097S GOOdQBGP 5124 UFHS'LQGL
-m-_w-m-ww- measBS-1167 Michelin XZY

Fig. 20 Frekvensspektra för fem olika däck. 70 km/h, skrovlig
ytbehandling Yl 8-12 (nr 2).
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dB Truck tire/road noise. Surface Yi. 70 km/h.
UTI 87-08-13 15

10 0 j I I I I T T T 1 I 1 I j I I T T T T T j T T i I I T I 1 i I

.1b J

90 .J J

5

80-. J

.r .i

70-. J

qi. J

50-. J

T» 4

50-. J

.J J

40 ?iii?fikfiü*fikfiåi-i%f+%f%%kf%%fêi

15 31.5 53 125 250 500 IK 2k 4K BK 15k 32K

Frekvens/ H2

Frequency

 

measBG-1204
measBG-0812
measBS-0873
measBS-1240
mea885-1214

i O O O O O I O O 0 O O O I O I i 0 O 0 O C O .O

Fig.21 Frekvensspektra för

Michelin XZH
Michelin XZB
Michelin X +84
Michelin X +5
RTS (reg.) +54

fem olika däck.

ytbehandling Yl 8-12 (nr 2).
70 kmhn maowm
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Fig.22 Frekvensspektra för
ytbehandling Yl 8-12 (nr 2).

fem olika däck.

 

Truck tire/roed noise. Surface Y1. 70 km/h.
UTI 87-08-13 16

Tj T T I I 1 I I 7 T 1 T I T T T T I 1 I I *Ti I 1 j T T f 1 1

J

90_ J

J J

80_ J

J J

70.1 J

. J

(50..1 J

. J

50_1 J

. J

40 1 r i. . f:: i:% ;1% i. i. . fl? f:%':^% f: J

16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K BK 16k 32K

Frekvens/
Frequencg

meesBS-1263 Konñek (reg.) K91
----------------------- -- meesBS-0994 Uulkeb (reg.) XZH
----------- -- meeeBS-103S Uulkeb (reg.) USS
----------- -- meesBG-IOIS Uulkeb (reg.) 63-80 MS
--m--w-wm- meesBG-1047 Uulkeb (reg.) USS

70 km/h, skrovlig
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8. DISKUSSION

8.1 Skillnad i ljudniVå mellan olika vägytor

Den yta som ger starkast däck/vägbanebuller, mätt i A-vägd ljudnivå, är

den trafikerade släta asfaltytan (nr 1). Den skrovliga ytan (nr 2) ger i

regel 3-4 dB(A) lägre ljudniVå, se fig. 14. Förhållandet är således

annorlunda än vad som noterats för personbilsdäck. Vad gäller formen

hos frekvensspektrena på den släta relativt den skrovliga ytan följer dock

mönstret principiellt vad som konstaterats för personbilsdäck, nämligen

att niVåerna vid höga frekvenser minskar med ökande skrovlighet och

niVåerna vid låga frekvenser ökar med ökande skrovlighet. Mellan dessa

båda motverkande effekter finns en övergångsfrekvens som för lastbils-

däcken är ca 500 H2 (70 km/h) vilket är ca hälften av motsvarande

frekvens för personbilsdäck. Detta beror på pr0portionerna mellan de

olika ljudgenereringsmekanismerna, se sid 7.42 i ref /7/.

Ytorna nr 3 och 4 ger en större skillnad i ljudnivå mellan däcken, varvid

däcken får en lägre ljudniVå i de fall väsentliga skillnader förekommer.

För C-vägda värden ger den skrovliga ytan i stort sett samma ljudniVåer

som den släta för "medeldäcken".

8.2 Skillnader i ljudnivâ mellan olika däck

 

Såsom redan påpekats är skillnaderna mellan däcken betydligt mindre på

den skrovliga ytan än på den släta. Skillnaden mellan bullrigaste och

tystaste däck är 5 dB(A) på den släta och ca 2' dB(A) på den skrovliga

ytan.

Det senare medför att det knappast är någon idé att prova lastbilsdäck

av samma huvudkonstruktion på en skrovlig yta. Det förefaller som om

 

det här är i högre grad vägytans egenskaper som är avgörande och i

mindre grad däckens. Det omvända förhållandet tycks gälla på den släta

ytan., Detta skall dock inte tolkas så att vissa däckegenskaper; som inte

provats här, t ex dimensioner och inre konstruktion, skulle sakna

avgörande inflytande för ljudet på en skrovlig yta. I sådana fall kan det

ändå vara befogat att prova ljudemissionen på en skrovlig yta.
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Av fig. 12 framgår att stora skillnader i ljudnivå inbördes mellan däcken

förekommer för både de blockmönstrade och de ribbmönstrade typerna,

dock framför allt inom den förstnämnda gruppen.

Man kan inte generellt säga att de provade regummerade däcken är

bullrigare än originaldäcken, även om det i ett fall finns tendenser i den

riktningen. Det senare gäller möjligen Vulkab XZA jämfört med Michelin

XZA, där en skillnad på 2,5 dB(A) föreligger. Dock är mönsterutform-

ningen inte helt identisk i de båda fallen.

Klassningen av däcken är något annorlunda på den skrovliga ytan än på

den släta. Dock är skillnaderna mellan däcken på den förra ytan nästan

marginella varför den släta bör vara utslagsgivande i normalfallet.

Blockmönstrade däck tycks i en hel del fall ge något högre ljudnivå än

ribbmönstrade på den släta ytan, men förhållandet är inte alls entydigt.

Skillnaden mellan "medeldäcken" inom resp grupp är betydligt mindre än

man tidigare har trott, nämligen ca l-l,5 dB(A).

8.3 SJJektrala egenskaper

 

Genom studium av frekvensspektra för varje däck kan följande slutsatser

dras:

0 Samtliga blockmönstrade och några ribbmönstrade däck har tydliga

toppar i spektret. Dessa går i regel att härleda till däckmönstrets

islagsfrekvens mot vägytan. De är således i regel hastighetsproportio-

nella. Se tabell 2.

0 Vid 30 km/h finns "grundfrekvensen" vid 100-160 Hz, ofta med en

topp även vid 500 Hz (företrädesvis för ribbdäcken).

0 Vid 50 km/h har grundfrekvensen förskjutits uppåt till 160-250 Hz.

Toppen vid 500 Hz finns ofta kvar.

0 Vid 70 km/h har grundfrekvensen förskjutits uppåt till 250-400 Hz,

frekvenser som ofta har noterats vid trafikbullermätningar längs

landsvägar och motorvägar.
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o Toppen vid 500 Hz som mestadels förekommer för ribbdäcken vid 30,

50 och 70 km/h tycks vara hastighetsoberoende till sin frekvens.

Motsvarande Våglängd, ca 68 cm, stämmer också hyggligt med dubbla

längden för den "pipa" som bildas av skårorna mellan ribborna i

däckmönstret. Det är därför troligt att orsaken till t0ppen vid 500 Hz

är en pipresonans.

Mönsterfrekvenserna är inte helt "rena", dvs mönstret är något randomi«

serat. Vid lyssning till ljuden är det dock oftast tonala ljud som

dominerar - om än inte rena toner.

De frekvenser som inverkar nämnvärt på den A-viktade ljudnivån ligger

inom dekaden 300-3000 Hz. Övriga har marginell betydelse.

Ljudet är mer tonalt på den släta ytan än påden skrovliga. I det senare

fallet försvinner tonaliteten praktiskt taget vid 70 km/h. Troligtvis har

skrovligheten den effekten att den p 9 3 sin stokastiska karaktär ran-

domiserar islaget av mönsterelementen mot vägytan.

8.4 Inverkan på ljudniVån av slitage

 

TVå däck provades i nytt resp slitet tillstånd, nämligen nr l+ll och nr

18+20. För de senare däcken (blockmönstrade, regummerade Vulkab VVS)

ökade ljudniVån p 9 a förslitningen vid frekvenser över 1,6 kHz, dock

endast på den släta ytan, och utan att påverka den A-vägda ljudniVån

särskilt mycket. Effekten förefaller bero på ökad luftpumpning för det

slitna däcket p 9 a att vissa mönsterkanaler blivit alltför grunda och

därmed "stängt in" en del luft i kontaktytan.

För däcken 1 och 11 (Michelin XZA med ribbmönster) uppmättes på den

släta ytan en liknande effekt men dessutom ökade ljudtrycksniyån vid

160-315 I-lz för det slitna däcket. Det senare kan troligen härledas till en

ojämn förslitning av däcket vilken var klart synlig vid rullningen. På den

skrovliga ytan var förhållandet vid höga frekvenser helt omvänt, vilket

är mycket svart att förklara.
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8.5 Effekter av begränsning av däck/vägbanebulleremissionen

Spridningen i ljudniVå mellan olika däck är på den släta ytan tillräckligt

stor för att en begränsning av ljudniVån skulle kunna motiveras, förutsatt

att en sådan inte leder till andra, oacceptabla effekter.

Om man leker med tanken att en gräns motsvarande 97 dB(A) skulle

införas (med här använd mätteknik och vid 70 km/h på en slät referens-

väoyta) skulle följden bli att ca hälften av de blockmönstrade och 5 av 7

av de ribbmönstrade däcken skulle "klara sig". Friktion och framkomlig-

het skulle knappast påverkas 'av en sådan åtgärd eftersom de kvarvarande

däcken innefattar mönster som torde tillfredsställa de flesta behov.

Hur mycket ljudets ekvivalentnivâ skulle reduceras är inte möjligt att

beräkna i brist på uppgifter om förekomsten på tunga fordonsmarknaden

av resp däck. Effekten torde dock ligga i intervallet 0-2 dB(A). Enligt

ref 8 är det nödvändigt att angripa en rad delproblem parallellt om

trafikbullret skall kunna reduceras, även om den enskilda åtgärden ensam

inte har så stor effekt på trafikbullret. Det är kombinationen av de

många "små" åtgärderna som ger effekter av betydelse.
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9. SLUTSATSER

Den mätvagnsmetod som använts har medfört att mätningarna har kunnat

genomföras avsevärt snabbare och enklare än om förbifartsmetoden skulle

ha använts.

Repeterbarheten för mätningarna är mycket god. De A-viktáde ljudnivâer-

na beräknas vara med 95 % konfidens säkra inom i 0,3 dB(A).

Vindbrus inverkar på mätningarna vid extrema vindförhållanden. Vid

normala vindstyrkor - i detta fall upp till 5 m/s - är vindbruset marginellt

och värt att beakta endast vid mycket låga och mycket höga frekvenser.

Dess inverkan kan reduceras även där genom att analysen utförs för

mätavsnitt med gynnsam vind.

Korrelationen mellan mätvagns- och förbifartsmätningar undersöktes i ett

mycket enkelt och begränsat experiment. I andra sammanhang erhållna

resultat bekräftades då, dvs att korrelationen är god; dock är valet av

mikrofonposition nära däcket inte oväsentligt.

Däck/vägbanebullret är riktningsberoende. Med den valda mikrofonpositio-

nen anses en god kompromissposition ha erhållits.

Mellan de ribbmönstrade däcken skilde bullret sig 2-3 dB(A). Mellan de

blockmönstrade däcken var skillnaden ca 5 dB(A). Dessa skillnader är större

än vad som brukar noteras för personbilsdäck. Nämnvärda skillnader tycks

inte föreligga mellan däck av olika mönstertyper såsom ribb- och

blockmönster.

Däck/vägbanebullret från de provade däcken är i hög grad tonalt till sin

karaktär. Det förefaller som om randomisering av slitbanemönstret inte

utförs riktigt lika effektivt som för personbilsdäck. De uppmätta tonernas

frekvenser stämmer bra överens med periodiciteter i däckens mönster.

De uppmätta skillnaderna mellan däcken är av sådan storlek att urval av

däck är befogat under vissa förutsättningar. Ett eventuellt sådant urval

torde inte medföra att egenskaper såsom säkerhet, ekonomi eller fram-

komlighet behöver bli sämre.
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Bulleremissionen är ca 3-4 dB(A) starkare på enslät asfaltyta av den typ

som används i tätortsmiljö än påen skrovlig ytbehandling av den typ som

används på landsbygden och vissa genomfarter. Vissa däck/vägytekombina-

tioner kan dock ge mycket lägre buller, t ex gav vissa däck 3-6 dB(A) lägre

buller på en äldre, otrafikerad asfaltyta än på den trafikerade. Det finns

således en potential för avsevärda förbättringar om man lär sig åstadkom-

ma en viss vägytetextur på en trafikerad väg och om man är beredd att

favorisera'vissa däcktyper.
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