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Dubbade och odubbade vinterdäck

Ovanstående är en samlingsrubrik för tre rapporter

som presenteras på sidorna 3 10. De redovisar resul-
tatet av undersökningar på uppdrag av Vägverket och

Trafiksäkerhetsverket som gjorts inom ramen för

1988 års dubbdäcksutredning. Bakom denna utred-

ning ligger ett uppdrag från regeringen i augusti 1988

till de två verken att utreda hur slitaget på vägarna
kan minskas genom ändrade regler för dubbdäck.

Regeringsuppdraget till Vägverket och Trafiksä-

kerhetsverket omfattade även att utreda de samhälls

ekonomiska konsekvenserna av ett eventuellt dubb-

förbud samt möjligheten att utnyttja ekonomiska

styrmedel för att minska användningen av dubbdäck.

Även olika åtgärders inverkan på trafiksäkerheten

skulle belysas.

Till följd av regeringsuppdraget uppdrog Vägver

ket och Trafiksäkerhetsverket åt VTI att göra en serie

undersökningar rörande Vinterdäcks väggrepp. Sam-

manfattningar av resultaten har redovisats till upp

dragsgivarna hösten 1989. Dessutom har en redovis-

ning gjorts vid Forskardagarna 1990.

VTI:s tre rapporter refereras enligt följande:

Sidan 3 (nedan)

Vinterdäcks väggrepp på is

Sidan 9

Dubbdäckens aktuella status

Sidan 10

Dubbade och odubbade Vinterdäcks
köregenskaper enligt taxiförares
bedömning

VTI RAPPORT 354 av Olle Nordström och Elisabeth Samuelsson

Vinterdäcks väggrepp på is
Dubbdäck ger en höjning av friktionen av storleksordningen 0,05 - 0,10,
vilket vid svår halka kan innebära en halvering av bromssträckan. Dessa

tidigare erfarenheter bekräftas vid VTls nya undersökningar, som också

behandlar bl a effekten av dubbens uppruggning av isen och betydelsen

av dubbarnas antal och dubbutstickets storlek.

Utgångspunkten för detta projekt var
1975 års dubbdäcksutredning, som an
vände en modell för att beräkna dubb-
däckens olycksreducerande effekt base
rad på omfattande olycksstudier och
studier av Vinterdäcks väggrepp åren
1974 75. Några nya olycksstudier kunde
inte genomföras i det nu aktuella upp-
draget. 1975 års beräkningsmodell be-
dömdes dock som användbar om de nu
aktuella dubbdäcken gav en friktions-
höjning i förhållande till sommardäck
av samma storleksordning som tidigare,
d v 5 0,05 - 0,10.

Undersökningens syfte

Den i denna rapport redovisade under-
sökningen hade som syfte att

ge underlag för bedömning av even-
tuella förändringar, jämfört med
1975 års dubbdäcksutredning, av
dubbeffekt och friktion hos olika ty-
per av odubbade däck,
ge underlag för utformning av nya
dubbdäcksregler,
exemplifiera dubbruggningens frik-
tionshöjande effekt för odubbade
däck,

belysa körhastighetens inverkan på
friktionen hos dubbade och odubba
de däck, samt

belysa jämförbarheten av mätresul-
tat erhållna med VTIs friktionsmät
vagnar BVll och BV12, med person-
bil och med VTIs stationära däck-
provningsanläggning

Resuhat

Jämförelse dubbade/odubbade vinter-

däck. Nya moderna vinterdäck av stål
radialtyp får, om de förses med 105-123
dubbar med utstick 1,1-1,8 mm, en bety-



 

   
Foto Christer Tonström

VTls nyanlagda, stationära dackprovttingsanla'ggning.

 

dande friktionshöjning vid bromsning
och kurvtagning på is. Den största abso
luta friktonsförbättringen på grund av
dubbarna vid bromsning med optimalt
slip var 0,10. Denna erhölls på slät noll-
gradig is med friktionen 0,10-0,11 för det
odubbade däcket. Vid bromsning med
låsta hjul erhölls på slät is som mest en
friktionsförbättring av 0,07 vid en frik
tion på 0,10 för det odubbade däcket. På
is som ruggats upp av dubb erhölls frik-
tionsförbättringar på upp till 0,13 från
friktionsnivån 0,20. Båda de nämnda
fallen avser nollgradig is.
En given friktionshöjning på grund

av dubbar ger större absolut minskning
i bromssträcka ju lägre friktionen för
det odubbade däcket är. Exempelvis är
bromssträckan från 70 km/h 193 meter
vid en utnyttjad friktion av 0,10 för
odubbat däck. Bromssträckan för dub-
bat däck med friktionen 0,20 är 96 me

ter. Bromssträckan förkortas således
med 97 meter. När det dubbade fordo
net har stannat är hastigheten hos det
odubbade fordonet 50 km/h. Om det
odubbade däckets friktion är 0,30 och

det dubbade däckets 0,40 blir broms-

sträckan för det senare endast 16 meter
kortare och det odubbade fordonets
hastighet 35 km/h när det dubbade däc-
ket stannat.

Effekten av dubbarna visade sig för-
sumbar vid bromsning med optimalt
slip och vid maximal sidfriktion på myc
ket ren, slät is i temperaturintervallet -3
till 7OC, vilket gav en friktion på 0,21 -
0,25, samt vid bromsning med optimalt
slip på dubbruggad is vid såväl noll gra-
der som vid temperaturer mellan -8 och
100C. Friktionen i de senare fallen var

0,36 - 0,38 resp 0,26 0,27.
Tabell 1 visar översiktligt de friktions-

nivåer som erhållits för vinterdäck som
provats med och utan dubbar med hjälp
av friktionsmätvagnen BV12 och VTIs
stationära däckprovningsanläggning.

 

    
Dackprovningsanläggningens stationära rnatstativ med ett personbilshju/ monterat. Även lastbils
hjul med stora dimensioner kan monteras i stativet. Stativet kan vridas för att ge hjulet valfri av
driftsvinkel. A n/aggningen har en utrustningför isbe/aggning av banan som kan utnyttjas även som-

martia'.
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Närbild av personbilshjulet monterat i mätstativet. Under hjulet befinner sig den rörliga, is-

belagda vägytan 1 Foto Christer Tonströin

 

 

 

 

 

Friktionskoefficient Friktions

Odubbat Dubbat höjning
däck däck [3&3 dubbar

Temp 0°C

Slät is

optimalt slip 0,09 0,11 0,14 0,21 0,05 - 0,10

låst hjul 0,10 0,12 0,12 0,19 0,02 0,07

max kurvtagn 0,12 0,12 0,1 - 0,17 0,04 0,05

Dubbruggad is
optimalt slip 0,36 - 0,38 0,36 0,44 0,00 - 0,07

låst hjul 0,20 - 0,23 0,24 0,33 0,02 0,13

Temp -1 till -14°C

Slät is

optimalt slip 0,09 - 0,25 0,14 - 0,26 0,00 0,09

låst hjul 0,10 - 0,14 0,12 0,19 0,02 - 0,07

max kurvtagn 0,21 - 0,25 0,21 - 0,26 0,02 - 0,03

200 avdriftsvinkel 0,14 0,16 0,19 - 0,22 0,04 - 0,06

Dubbruggad is
optimalt slip 0,14 0,27 0,18 - 0,27 0,02 - 0,04

låst hjul 0,10 - 0,13 0,15 0,20 0,05 0,08

Tabe/11
Friktionsnivåer för vinterdäck med och utan dubbar.

Jämförelse mellan dubbningsbara vin-
terdäck med och utan dubbar och s k
friktionsdäck. I tabell 2 visas att nya
dubbade vinterdäck hade upp till dub-
belt så hög friktion som friktionsdäck.
Motsvarande odubbade vinterdäck var i
en del fall bättre, i en del fall sämre än
friktonsdäcken. Jämförelserna i tabel-
len gäller mätningar vid minusgrader.

På nollgradig slät is har vanliga odub-
bade vinterdäck 50 60 070 av friktionen
hos ett bra dubbdäck, såväl vid optimalt
slip som vid låst hjul. Sannolikt blir
även friktionsdäcken ogynnsammare
vid jämförelser med dubbdäck när vat
ten bildar en smörjfilm som minskar
gummits adhesion mot isen.

Jämförelse mellan vinterdäck med och
utan dubbar och sommardäck. Tabel-
lerna 3 och 4 visar jämförelser mellan
nya vinterdäck med och utan dubbar
och sommardäck i hastighetsklasserna
S respektive V. Jämförelserna avser för
hållandena vid minusgrader där värde
na för odubbat vinterdäck respektive
friktionsdäck relateras till dubbat vin-
terdäck (100 070).

Resultaten gäller ej vid nollgradig,
slät is. Dubbdäcken är där ännu fördel-
aktigare. Vid jämförelse med sommar
däck S uppvisar ett nytt odubbat vinter
däck omkring 50 070 lägre friktion jäm
fört med fulldubbat vinterdäck vid såväl
optimalt slip som vid låst hjul.

Dubbutstick, dubbantal och slitage.
Undersökningarna pekade inte på nå-
got entydigt samband mellan dubbut
stick och friktion när man jämförde nya
däck av olika fabrikat med dubbutstick
1,1 - 1,8 mm och dubbantalet 105 - 123.
Den största friktionsskillnaden mellan
de olika dubbdäcken kunde hänföras till
skillnader i friktionsegenskaper hos
själva däcket. Även dubbplacering och
däckmönster kan ha inverkat.

Som ett exempel kan nämnas att två
slitna däck med mönsterdjupet 5 mm
och dubbutstick 0,6 mm hade cirka 20

% lägre friktion på slät is än motsvaran
de nya däck utan dubbar. Ett slitet dubb
däck med 5 mm mönsterdjup och 1 - 1,1
utstick hade däremot, på samma under

lag, friktionsvärden av samma storlek
som de bästa av de nya dubbdäcken vid
såväl optimalt slip som läst hjul. Resul
taten tyder på att dubbutsticket har
mycket större betydelse än däckslitaget
samt att dubbverkan i stort sett har för-
svunnit när dubbutsticket gått ner till
cirka 0,5 mm. Dubbkraften har dock
sannolikt också stor betydelse. För de
undersökta däcken med 0,6 mm utstick
låg denna på cirka 55 80 Njämfört med
180 N för de nya däcken.

Effekten av dubbruggning. Effekten
av dubbens ruggning av isen studerades
beträffande ett dubbat och ett odubbat
vinterdäck av samma typ samt för ett
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Slät is Friktionsdäck Dubbade Odubbade

optimalt slip 50 % 100 % 65 %

låst hjul 80 % 100 % 75 %

Dubbruggad is
optimalt slip 100 % 100 % 90 %

låst hjul 75 % 100 % 75 %
 

Tabell 2.
. .

Jämförelser mellan friktionen hos dubbade vinterdäck (100 %) och odubbade sadana respektive

friktionsdäck.

 

 

 

Slät is Sommardäck S Dubbade Odubbade
optimalt slip 65 % 100 % 65 %
låst hjul 70 % 100 % 75 %

Dubbruggad is
optimalt slip 85 % 100 % 90 %
låst hjul 70 % 100 % 75 %

Tabell 3. .. _
Jämförelse mellan vinterdäck med och utan dubbar och sommardäck med hastzghetsklass S.

Slät is Sommardäck V Dubbade Odubbade
optimalt slip 40 % 100 % 65 %
låst hjul 65 % 100 % 75 %

Dubbruggad is
optimalt slip 85 % 100 % 90 %
låst hjul 65 % 100 % 75 %
  Tabell 4. .

Jämförelse mellan vinterdäck med och utan dubbar och sommardäck med hastighetsklass VJ 
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Grafisk presentation av mätning av ett personbilsdäcks bromsfriktion (övrefiguren) och av sidfrik-
tion vid avdriftsvinkelfrån 0 upp till 20°, utförd på däckprovningsanläggningen.

friktionsdäck och två sommardäck, vid
6 och -10°C. Vid lätt ruggning var frik
tionsändringen ingen eller obetydlig,
men med tilltagande ruggningsgrad
ökade friktionen och den var kraftigast
vid optimalt slip. Speciellt gällde detta
friktionsdäcket och det odubbade vin-
terdäcket. Vid en viss Ökad ruggnings-
grad var friktionen för de senare däcken
likvärdig med dubbdäckens. Vid den
kraftigaste ruggningen var friktionen
_för de odubbade vinterdäcken ungefär

dubbelt så hög som för slät is (0,27 järn-
fört med medeltalet 0,12).

Vid nollgradig temperatur ökade
friktionen för ett sommardäck vid jäm-
förelse mellan slät och kraftigt ruggad is
med optimalt slip, från 0,11 till 0,24
0,34 och vid låst hjul från 0,09 till 0,17 -
0,21. Liknande resultat erhölls för dub-
bat och odubbat vinterdäck. Totalt sett
gav ruggningen vid nollgradig tempera-
tur således minst en fördubbling av frik-
tionen jämfört med förhållandena vid
slät is. .

Effekten av körhastighet. Körhastig-
hetens inverkan på friktionen var liten.
För dubbade däck ökade friktionen
med hastigheten på slät is, där den var
störst vid låst hjul och uppgick som
mest till cirka 0,01 per 10 km/h. För
odubbade däck var friktionen oföränd-
rad eller något minskande vid ökad has
tighet. Den vid de övriga däckjämförel-
serna valda provningshastigheten 30
km/h gav således en viss undervärde-
ring av dubbeffekten vid bromsning
från hög hastighet.

Jämförelse mellan mätningar med
BV12 och personbil. I allmänhet var de
friktionsvärden som uppmättes under
jämförbara förhållanden högre för
BV12 än för personbilen. Detta var vän-
tat av två skäl. Dels åstadkommer bilens
framhjul en poleringseffekt som sänker
friktionen för bakhjulet, dels reglerar
personbilens ABS (automatiska broms-
system) hjulet till optimalt slip under
hela bromsförloppet. De båda mätut-
rustningarna gav däremot likvärdiga re-
sultat när det gällde prov rörande frik-
tionens hastighetsberoende, såväl på
slät som dubbruggad is.

Jämförelse mellan mätningar med
BV12 och däckprovningsanläggningen.
Resultaten visar att variationsområdet
för den uppmätta friktionen med BV12
är större än för VTIs däckprovningsan-
läggning. En förklaring till detta är att
isbeskaffenheten varierar mera på den
utomhusbana på sjöis som utnyttjades.
I däckprovningsanläggningen är isen re
nare och jämnare, vilket har lett till bätt-
re kontakt mellan is och gummi utom
vid våt is. Utöver ovanstående jämförel-
ser mellan olika mätutrustningar redo-
visar rapporten också jämförelser mel-
lan resultat med mätutrustningen BV11,
BV12 och personbil.



 

 

referenahjul ' L
Friktionsmätvagn BV11 för mätning av vägfriktion. Vagnens mäthjul sitter i mitten. Detta är via en
kedjetransmission kopplat till ytterhjulen så att det bromsas vid ett konstant slip av ca 15 %.

bromahjul

 

N ändring av däckets konstruktion,
som det torde vara små möjligheter
att påverka. Resultaten indikerar att
dubbarnas effekt har upphört vid
cirka 0,6 mm utstick.
Undersökningen styrker tidigare re-
sultat att dubbarna gör störst nytta
på nollgradig kärnis och på kall is
med ytförorening i form av snö eller
ispulver. En fördubbling av friktio-
nen är möjlig med i Sverige vanligt
förekommande dubbdäck. En funk-
tionell provning av vinterdäck bör
således ske på något sådant under
lag.

Dubbruggningens friktionshöjande
effekt kan vara betydande, speciellt
på nollgradig is där man kan räkna
med en fördubbling av friktionen
jämfört med på slät is. Vid kall is (un-
der 5°C) var effekten betydligt
mindre för sommardäck. Med låst
hjul gällde detta för samtliga däckty-
per.

- Friktionens hastighetsberoende på is
är obetydlig. För dubbdäck ökar
friktionen något med hastigheten.
Den utnyttjade mäthastigheten 30
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Slutsatser

Med hänsyn till de övergripande målen
för dubbutredningen dras följande slut
satser av de ovan refererade resultaten.

Resultaten styrker antagandet att
samma olycksreducerande effekt för
dubbdäck som användes 1975 kan
användas 1989.

km/h bedöms vara en god kompro-
Med hänsyn till dubbdäcksbestäm- miss för att erhålla lämpliga refe
melserna är det av intresse att frik rensvärden.
tionen minskar med minskat dub- Bra dubbdäck ger en höjning av
bantal, minskat dubbutstick och

minskad statisk dubbkraft för en gi-
ven däckkonstruktion. Vill man bi-

behålla säkerhetsnivån får man såle-

des inte minska dessa storheter utan

bromsfriktionsmaximum vid rullan
de hjul (optimalt slip) som minskar
risken för hjullåsning och därav föl-
jande förlust av kursstabilitet och
styrförmåga. Denna höjning erhålls
 

   
 

Foto Olle Nordström Friktionsmätvagn B VlZ, konstruerad och byggd vid VT]. Den mäter bromsfriktionen ( väggrep
pet ) mellan bildäck och vägbana. Mäthjulet placerat under bilens chassi är kopplat till lastbilens
drivhjul över en växellåda med kontinuerligt variabel utväxling. Denna medger mätning vid olika
slipvärden från 0 till ca 50%. Dessutom kan mätning utföras med läst hjul.
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Dubbruggningens inverkan på bromsfriktionen vid optimalt slip, för olika slags odubbade däck och
dubbat vinterdäck.
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Dubbruggningens inverkan på bromsfriktionen vid läst hjul, för olika slags odubbade däck och dub
bat vinterdäck.

 

främst under de svåraste halkbe-

tingelserna: våt och slät kärnis.
Bra dubbdäck minskar skillnaden i

bromsfriktion vid optimalt slip och
låst hjul på underlag där denna skill-
nad är stor med odubbade däck. Det

ta bör minska risken för felbedöm-

ning av erforderlig bromssträcka och
ger bättre förutsättningar för effek-
tiv funktion hos låsningsfria brom-
sar.
Bra dubbdäck ger en höjning av sid-
friktionsmaximum, vilket minskar

risken för sladd vid kurvtagning.

Bra dubbdäck ger mindre sidfrik-
tionsminskning vid sladd. Sladdrö
relsen blir härigenom långsammare
och därmed lättare att häva. Kurv-
tagningsförmåga minskas inte heller
så mycket vilket ytterligare minskar
risken att lämna vägbanan.

Pris 150:



VTI MEDDELANDE 605 av Elisabeth Samuelsson

Undersökning av dubbdäckens

aktuella status

Mätningar på ett urval av dubbdäck i laboratorium gav i stort sett det
väntade resultatet att dubbkraften minskar när utsticket minskar. Vid en

annan studie av fordon i trafik konstaterades att det genomsnittliga

dubbutsticket hos dessa fordon var ganska litet och att framhjulsdrivna

bilar hade ett större utstick på framhjulen än på bakhjulen.

Undersökningen omfattade två delar.
Den ena bestod av en laboratorieunder-
sökning av dubbparametrar på ett urval
av nya och slitna dubbdäck. Totalt un-
dersöktes tio däck av olika fabrikat, var

vid statisk dubbkraft och dubbutstick
uppmättes på 690 dubbar.
Den andra delen bestod av en fältun-

dersökning av däckegenskaperna hos
slumpvis utvalda fordon i trafik. Sålun-
da gjordes i Timrå och Göteborg under
december 1988 - januari 1989 undersök-
ningar på 400 däck på vardera platsen. I
Timrå var 92 070 av de undersökta däc-
ken försedda med dubb och i Göteborg
69 % försedda med dubb.

Resuhat
Laboratoriestudien rörande det linjära
sambandet (korrelationen) mellan däc
kens statiska dubbkraft och dubbarnas

utstick resulterade totalt för de 690 dub
barna i en korrelationskoefficient på
0,7. Detta innebär att det kan finnas ett
samband, även om detta inte är fullstän
digt. Resultaten tyder emellertid på att
dubbkraften minskar när utsticket
minskar.
Som resultat av fältundersökningen i

Timrå och Göteborg erhölls följande
medelvärden för de dubbade däcken:

medelvärde på slitbana, gummits
hårdhet = 59 SHORE
medelantal dubb i däcken = 159 st
medelvärde för mönsterdjupet = 7,5
mm
dubbarnas medelutstick = 0,87 mm
Dubbarnas medelutstick var, såsom

framgår ovan, förhållandevis litet vilket
kan ge längre bromssträcka på ett halt
underlag än vad föraren väntar sig. Det
konstaterades vidare att framhjulsdriv-

na bilar hade i medeltal 0,2 mm större

utstick på framhjulen än på bakhjulen.
Detta är oroande eftersom ett bättre
grepp på framhjulen medför ökad
sladdningsrisk för bakhjulen.
Av de odubbade däcken, som upp

gick till 155 st var 19 % vinterdäck och
resten sommardäck.
Som en kommentar till en diskuterad

skärpning av dubbningsbestämmelser-
na konstaterades att en begränsning till
maximalt cirka 110 dubb per däck skulle
medföra den största förändringen i för-
hållande till dagens situation.

 f
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Mönsterdjup, mm
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Dubbutstickens storlek somfunktionför däckets mönsterdjup. Medelvärden av dubbdäcken. A nla
let däck med respektive mönsterdjup anges av siffrorna längs kurvan.
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VTI MEDDELANDE 606 av Elisabeth Samuelsson

Dubbade och odubbade vinterdäcks köregenskaper

Fältundersökning genom bedömning

av taxiförare

Taxiförare i Stockholm anser att de emellanåt har behov av dubbdäck för

körning på isiga vägar, men att det också går att anpassa hastighet och
körteknik så att även friktionsdäck går att använda. Vid användning av

friktionsdäck försämras dock framkomligheten i vissa situationer.

Under fem vintermånader 1988/89 fick
ett antal taxiförare i Stockholm efter
varje körpass fylla i ett formulär som
beskrev förhållandena under passet.
Förarna körde bilar av typ Volvo 740
och Mercedes 190 försedda med omväx-
lande vinterdäck med 110 dubb respekti-
ve 56 dubb och med odubbade vinter-
däck av typ friktionsdäck.

Utöver enkäten gjordes objektiva la-
boratoriemätningar av de i undersök-
ningen ingående däcken. Dels mättes
dubbutstick och statisk dubbkraft, dels
mättes friktionskoefficienten på ett nytt
och ett slitet däck av varje använd däck-
typ i undersökningen.

Utöver de ovan nämnda studierna
följdes även förekomsten av olyckor
med de fordon som ingick i undersök-

ningen.

Resuhat
Svaren på enkäten gav följande resultat
i sammanfattning.

Snö och is förekom på vägbanan re
lativt lång tid efter snöfall, dock hu
vudsakligen endast i stadens ytte
rområden och på mindre vägar. I
26 070 av körpassen ansåg förarna att
dubbdäck behövdes.
Dubbdäcken behövdes på is, medan
friktionsdäcken på övriga underlag
bedömdes vara likvärdiga.

Taxichaufförerna ansåg att de hade
nytta av dubbdäcken. De menar
dock att det även går att anpassa has
tighet och körteknik så att friktions-
däcken kan användas, men i vissa si
tuationer minskar framkomligheten
med denna typ av däck.
Friktionsdäcken bullrar mindre än
dubbdäcken, vilket är en fördel från
arbetsmiljösynpunkt.
Förarna ansåg att både friktions
däck och dubbdäck var bättre än
sommardäck för körning under vin-
terperioden.
Förarna ansåg att friktionsdäcken är
bättre än dubbdäcken vid körning på
asfalt.

Dubbutsticken för de nya däcken var
cirka 1,0 mm. Detta är mindre än vad
man kan vänta sig, eftersom svensk lag

tillåter ett medelvärde av dubbutsticket
på 1,5 mm.

Dubbutsticken för de slitna däcken
varierade mellan 0,45 och 0,70 mm. Det-

ta är vad man kan vänta sig av däck som
körts mellan 2.000 och 3.000 mil.

Friktionsmätningarna visade att vin-
terdäcket med 110 dubb i nytt tillstånd
hade ungefär dubbelt så hög friktion
som friktionsdäcket vid maximal

bromsning utan hjullåsning. Vinterdäc-
ket med 56 dubb uppvisade cirka 1,7
gånger så hög friktion som friktions-
däcket. Vid låst hjul var differenserna
något mindre, 1,5 respektive 1,3 gånger
så hög friktion för de dubbade däcken.

På is som ruggats av dubb var båda
dubbdäckstyperna likvärdiga vid maxi-
mal bromsning utan hjullåsning. Vid
låst hjul var däcket med 110 dubb åter
bäst med 1,5 gånger högre friktion än
friktionsdäcket. Däcket med 56 dubb
var i detta fall endast cirka 10 % bättre
än friktionsdäcket.

I slitet tillstånd, dubbutstick 0,6 mm,
var vinterdäcket med 110 dubb likvär-
digt med det slitna friktionsdäcket.
Friktionen för det senare var ungefär 10
% lägre än i nytt tillstånd.

Det största antalet olyckor med taxi-
bilarna inträffade på isiga vägar i bör-
jan av provperioden. Olycksfrekvensen
var lägst för fordon försedda med vin-
terdäck med 110 dubb och högst för for-
donen med friktionsdäck. Resultaten
har dock lågt statistiskt bevisvärde.

Pris 70:










