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REFERAT

Undersökningen, som utförts vid statens våg- och trafikinstitut på uppdrag av statens

trafiksäkerhetsverk, redovisar skillnaderna i sidkraftsegenskaper, både vid avdrifts-

vinkel och cambervinkel, dels mellan däck av samma typ och fabrikat och dels mellan

däck av olika typ och fabrikat. l förra fallet undersöktes tio diagonald'cick, tio

diagonalböltdöck, tio radiald'cêck med bälte av textilkord och tio radiald'dck med

bölte av stålkord, varvid både ringtryclr och hiulbelastning varierades. l senare

fallet undersöktes åtta sommardiagonald'dck, åtta vinterdiagonald'dc k, tolv sommar-

radialdöck och tolv vinterradiald'áck varvid hiulbelastningen varierades.

Resultaten visar att skillnaderna mellan däck av samma typ och fabrikat ej är oro-

väckande stora medan skillnaderna är påtagliga både mellan d'dck av olika typ och

mellan dock av samma typ men olika fabrikat.

ABSTRACT

The investigation, which was carried out at the National Swedish Road and Traffic

Research lnstitute for the National Swedish Road Safety Office, shows differences in

side force characteristics, both with respect to slip angle and with respect to camber

angle for tyres of same type and make and for tyres of different type and make. ln

I the former case ten diagonal-tyres, ten bias-belted tyres! ten radial tyres with textile

card belt and ten radial tyres with steel card belt were tested. Both tyre pressure and

tyre load were varied. ln the lotter case eight standard diagonal tyres, eight winter

diagonal tyres, twelve standard radial tyres and t*=.^/e!\Ie winter radial tyres were tested

at various tyre loads ,.

The results show that no aiarming differences between tyres of same type and make

seem to exist but that substantial differences can be found both between tyres of

different types and between tyres of the same type but of different makes.
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1. INLEDNlNG

Föreliggande rapport redovisar resultaten av en undersökning dels av spridningen i sid-r

kraftsegenskaper hos ett antal däck av samma typ och fabrikat och dels av uppmätning.: av

sidkraftsegenskaperna hos ett större antal dark av olika typ och fabrikat. Denna under-

sökning har föregåtts av en förundersökning vars resultat publicerats i statens väginstituts

specialrapport nr 69: Personbilsdäc ks sidkraftsegenskaper, förundersökning 0 Den föreñ"

liggande undersökningen har utförts vid trafikantw och fordonsavdelningen vid statens V

väg* och trafikinstitut under ledning av överingeniör Olle Nordström med förste forskr-

ningsingeniör Carl Formgren som närmaste medarbetare .

2. BAKGRUND

Personbilar levereras från fabrik med däck som efter ingående provning av biltillverkaren

i samverkan med däc ktillverkaren befunnits ge ur säkerhets"- och komfortsynpunkt till-'F

fredsställande köregenskaper åt fordonen i fråga: När dessa däck är utslitna står det

bilägaren fritt att utrusta bilen med nya däck av godtyckligt fabrikat med den inskränk-

ningen att han enligt gällande bestämmelser inte får blanda radial" och diagonaldäck på

samma axel. Vidare rekommenderas bilägaren att om radialdäck användes på en axel;

dessa bör placeras på bakaxeln. Orsaken till förbudet mot kombination av diagonaldäçk

och radialdäck på samma axel är att man vid en sådan kombination riskerar att få ett -

fordon som är stabilt i ena svängt*iktningen men inte i den andra, Den instabilitet

oberoende av svängriktning som kan erhållas v id montering av radialdäck på framaxeln:

och diagonaldäck på bakaxeln har hittills inte bedömts som lika farlig av myndigheterna

varför här endast en rekommendation utfärdats

Utöver dessa bestämmelser och rekommendationer saknar bilägaren för närvarande veten-

skapligt underbyggda anvisningar rärande lämpligheten att kombinera däck av olika

fabrikat och däck av vinter- och sommarutförande på sitt fordom

Däckens sidkraftsegenskaper är av stor betydelse 'för personbilars kursstabilitet. Upp-

gifter rörande dessa för i marknaden förekommande däck utgör därför en god bedömnings-

grund för utbytbarheten mellan däck av olika fabrikat och utförande..

VTI . Rapport 8
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Jämförbam uppgiffer har ñêttiêis Tim: kamrem erhåååos från ääcküifverkama och ei hetlez*

ur tiålgängäig Herman Sfüfens irañkaükerhefsverk har därför gett statens vöginstifut,

numera siatens väg* och trafikänsñmf ä uppdrag af? mmm' sidkmftsegenskapema hos en

:större anmi däak av Mike: typ mh fabrikat.

Sam en* första: steg gieráes en förundersökning. Denna förundersökning visade att? på"

tagliga skillnader E sidkrcszsegemskcper föräêg meHan de undersökta däcken. Då

emellerde endast en däck av varêe Typ och fabrikai' undersökts kvarsfod frågan hur

stora dessa skiiênaáer var i förhåêlaüde ?SH spridningen mailen däck av samma typ och

fcbrikaf. Förunáemökningen amfati'acåe vidare bara däck av' samma typ och endast sid"

kraft ;3.9.0'. avdriñsvinkei uppmäñes.

Sidkmffer av bmydelsa fär köregenskcspema genereras dock även av cambewinke! hos

däcken.

ånstiiuá'efs döv: kpmvningsmaskin sam väd den för förundersökningen e; ?Mät mätning av

derma ifyp av sidkmfir har måsar: dess: cmbyggtis så at? dem: möii Eggiorfs.

MÅLSÄTTNM;

Syftet med före-Hgganáe unäersäkning är att* deås ge: svar på frågan i vari mån sidhufts*

egenskaperna vid sommarväggug äkåiier sig maimn oiåka exemplar av samma typ

fabrikat av däck och deås ge: svar på frågan '6 vad mån sêdkmñsagenskøperna 'vid sommar*

vügiqg skäêier såg manen af? Mårre: mm! Mika däckfabrêkaf E båda radiai* och diagonaim

, utförande av både mmmczrw mh vinå'erirypa

Sidkrüñ på: grund av såväå avdriftsvinkeê 50m cambervinkel sfuáems.. Avsikten är att ge

en be-dömnângsgmnd för' huruvida ciika däck är sinsemeåmn ui'byqum med avseanáe på

M a: 50 Mars koras-;mäta i! Etetsegemküper .
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- ?Eaämsm Fökwsiáswzmwz

För a?? av?? ?makan .aka åäüññü ;mnåivmrm mh maa? ?mafkcm av ;Mm ärkmñer bibeåxålêü

dVEEâ-Öd kurs måsfe: 55%me överfêimä maHmn däck essän vägbanan , För af: kunna äveçfêjm

sädkmñer maa-?Mn h'guêhcêw vägbam måsm där.:M ?23:13:33 ut :zh även i viss ufsfäückñäng

giiáa i sêdêed» När ämm? milen* kmnmeg* drama F:3rm§äränás*äng :mh gåieâning arsczåcad av

en ym'e» sidrikmd stärkmñ* m medüm så?? ke? får." en avdråñ 'å sidied enåig? Fig 1 3

dvs döc ket rör sigätian unde-rigga? 'å vänkeå mm? så?? res-?mêømpiüm Omvüm uppstår en

sidkmffüm där; ke? gemm en aiyrmcmöver hängas. at? man müá mmñampiunet E vinkei

med vöreêserücmingw a Åvárêffsvåmkäân iåez-Hn'âema mm vinkaên meåian Mulaenfrums

röreiserikming each hguåpåamm akâimêñgäåånäe mm? vägbanan mh sêdkmfmn 50m en mot

denna: Ekömångaäênäü vêñkaêm? årrêêââmmkmña ämm sêáieazf'uåäa sfwiek bara!" *fö-mmm av

avdräftwênkeân :även av f'a'å'k'zr'imwsskcmaffäç ?www maa- mn däck 043%: underiag mh den, fprm"

föränárång sam (fås ke?" uháergåy vicå kønmåáøm mad underåmgeh

mia-2:; rärüêmrêkånêng

-

å müváråñisvênkeå

Störkmfi*

     

Färg; 1. ?Hm sförkr'üfm äswerkan på 42%?? mêåmnáêa» Mu? ü
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üanm førmfäränárêng Z få??? ha* häåjäålåâêgüäåñåügf ?ingår-ya; §42? kas

0423?: ciêrmmimx,. áüszåçem 'åämiiånênggagmåf bmmåm mh (årivêümfmä mm? (ålder: ?mig Småraêäüg E.

såáiáâä ., Luhwångwämåwån å ågáåâáh bünämnci camårrüwêüåwåñ :gär upgâw HH seåäåøzmñ

R'i anmkfymü varm: på: Em? å mmnm Hká-nänggç 'sam Maia? 22.52?ng ?Eg-gsm* 2»

I
'.Friktiamåwafüc Erwmåmn maääfêjä* ü??? mmnängcâr månm gsäföms på där*

Eüggnämgür mm mmm: §3 'åkåêümügêriäåüüpå?? må: VM mmm ?ammnwwu

V 26: ?små avdriñwämkfüâ" kan pmmråêümå EM? äêâgüfé råda meååçân äêäkmfâ* och üvdrêfåwênåmê

GSFH" man kan Skrävw Sr, m i: g * tim* ..32 gåákmêmn amakcsá av wåråñsvinäeån ä
9 2,2:

ans-?n C5- är avdrêñwEnkâiâêákmåmåmümä :mmm mm bmw av §3? ü h'guêårzeiasmång må: ?Emm

1
4
:
»

frys: E44.. På mmmm 5333?? kan aêdånçmirå'evn mrsakad 4:122! msmhüwånkeñn gkrêvaä

'm *7: w x; sååå? cambawänåøzaên g üCå'å '1: är cmnbewånkeisåáw
*v 'v ' Y

krüñskoeff'êc ?mama 4

in
aGezwm ugüpmüânåmg vid mäkta: väseråäen ;3:12 hävtbaimfnêng mån rånjtáwyc 2: av ä-Eäåäfüñ'éäñ ?är

än' áâiczk ürsmmd w wáfåfåävånåmån mh daäsa mmmrvånkêså upp Mä ?2523:2 iämpäêgü

'füná '1.2 67" 5 :'*F' ' m <' 4' 'f' 1 *WW* .C513 av" 'if-ggr ?guü du '3. r '-'vänán e!- 4'1 .was m: m.: g Hmm-Mgmng :av mamman. .ämm .du .gamiimmemmamman vw .mn .mh man M.: :en
0bila-:å av är?? då: .243 Hawaii: ?áüäeürmåáaiâ ?är §32? a. Man kan

ämm sä?? mm §2?? HHEÖM Emâmê'gzansbamünéa øáám ävm* 'hur Mm?? mmmááa sam
0!, _ ' ,nn 0 . 0 51-4: " A * :x '-5 *nu '1.' 3;., ., 'Hwä' 'f a.. n m. mbam-www mad nmakng ügygzçmmmmmn ?mn mm nämna ämm måmc agg-å mm

. ann . må; ;du 47'wammm w åüñásê

   

i i; ? lira" Nivå" r uni En?? 4"' ;väx tal-.åk- Av.
gm »nu dämwvu ;nå'äjuåi å! ä' Eáü'mf? n 'tå- q
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vcrliañonsområden för hiulbeêasmingen vöiies kan naturiêgivis beroendef i varie sådant-

omröde betraktas som Hniörh Detsamma göiéer får ringirryc ksbeemendet. Sådkmffs"

egenskaperna ? det mrmaia samråda? för en bil kan på goda grunder antas vara: beroende

främst av däcken inre: kamfmküonz dvs stammarna uppbyggmá, förekommande böka-sm"

uppbyggnad och katd'mmfericsk F mgdün áürema? üübcnegummüå ?rêktionsegensknper ?Gâ'üâ

spela en något underordnad mål . När de? gälla' sidkmftsegenskupema vid särskilt höga!

avdrêftsvinkiar, matwamnáe en büs extreme: körförhöflundenå 'hyrde *Främst begränsninm

garna E friki'åonsförhånnndena 'i Ram'cskfyfm mellan däck och underlag vara av (za/gömma

befydeåâe våêkef ?är cåäc kan wêdkçmmcmde innebär cs?? slitbcmegummits egenskaper ash

mönsfemtformningen 51.05 slååbamn är av sfor befydeise. Under ovan nämnda förutsäf?

ningar kan man ?änka såg air? erhåååa en. Endiküñün på reiationema mation däcks sid"

kraffsegenskaper 3 exkemømråde? på: vanlig väg gemm a?? sammansäöHo friktionseganw

skapema i det övre gränâområcâm erhåHna vid bmmsning på: ef? underlag som 'inte

skêiier Såg å nämnvürá. grad ur ?rikêåmxssyhpunkf från aan vaxan vägbeåâggning.

mDå den beiöggning :sam användes; i ?haihai-em mask'ân för mä'ming av däckegenskaper ger

någe? högre ?rikñünsvördw vanêågm vägbeåöggnmgm kan däckens friktionsegenskøper

i atäiåef *tänkas besåämmas vid ?tärning på vünåig väg mad en friktionsmäfvcgn där graden

av bromsning kan varêema på såde 523%- m? deir undemökm :sååå: ke? med sökerhei* genom*

iöpei" så?? frêkñanwärdesmczxåmüm väåkei* :mm regei ska? i :armé-de? "3.0 *20 % Slip där

släp definieras som en mic:va skiêênad meHan hguêefs framförångshmsüghet och dess

periferêhmfåghat än? 'ägt

V V

Mmm-E» .190%

där a *8 släp 3%.

V 3: MUMH framfäringshasüghe?

och VP* hjulen periferiñasñghe?

Siêpvärdet O svarar üiifså mm ett fri?? ruHande Mu! medan slipvörde? 100 % svarar mot

en* E625? Mu! .
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5. PROVNENGSAPPARATUR

5 .I Dirie: kprovningsmask'in

 

Vid undersökningän 'användes en vid institutet konstruerad maskin för uppmötning av

däckegenskoper, se' fig- 3. Denna apparalur är en vê'dareutveckling av den i statens

Väginsmuts spec ?almpporl' 69 (Personbilsdöcks sidkmffsegenskaper, förundersökning)

beskrivna dppamluren för uppmäming av sldkmñer hos personbilsdöck.

Masklñen kan mäta sidkroftr broms* och drivkraffz, återställningsmomenf och driv*

respektive bromsmomenf samt siddeformation vid steglöst variabel avdriftsvlnkel ,

cambervinkel ash belasmång.

5.1 .l Maskinens uppbyggnad. Maskinen är uppbyggd av E huvudsak fällande delar.

 

'l . En rörlig mk hearisontell som vägbanan fungerande stålbalk

2. EN stativ med bär* och styrmllczr för slålbalken

3 . Dr ivmaskitfterl 1- få? :stå:le llmn

4. En kring eln verñkul vridningsaxel l maskinens stativ? vridburt lagrad hiulupp*

hängning med belastningsdcny 'låg 4'-

5. M61'th monteml på hiulupphüngnirzgen för mätning av sädkrañ, broms. och

drivkraft samt' åfamfällningsmomem sam? Föra-;ell med anordning För hiulets cembet*

vinkellnstöllning

6. Driv'- och bromsmaskineü för müthiulef, fig 4

7. Mütclon för siddeførmatêommäming L

8. Manöverpanel med. apparamr för manövrering av Vögbulkent fär fiärrinstöllning

av hiulbelcslning, ringtryckå, avclriñsvênkel och broms* och drivmaskineri för

hêulef, för' lyffning av Mulet' samt fär registrering och kalibrering av mötvördes*

signalerna i.

5.1 .l .l Y§3§gll§§g$ med max '7 m rörelselängd Och 05.3 m bred slipduksbe-läggning manövreras

i fråga om hastighet (0,5 eller 1 m/s) och rörelserikmlng Från manöverponelen varvid

en reverserbar elmotar med två hastigheter vid en kilremsväxel i, en elektromagnetisk

koppling och en tappvöxel med en kedja driver den cc: ll m långa och 0,4 m breda

U"bcslken som uppbäres av 'll par rullar och styrs i sidled av ?vä par rullar.

VTI . Rappørt 8.
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5.l .l .2 lljylbelcgitgingejy_ som anbringas medelst två på hiulupphöngnlngen verkande trycklufts"

ba'lgar, den ena för ett lägre belastningsområde .och för lyftning av hjulet och den

andra för ett högre belastningsområde, regleras genom att belastningsområde völies och

ett mot önskad hiulbelastning svarande lufttryck med hjälp av i manöverpanelen placerad

tryckregulator och precisionsmanometer inställes. Oberoende av på detta sätt insta'llt

lufttryck kan hjulet genom inkoppling av en separat reglerbar lyftkrets när som helst .

vid behov lyftas från banan. Hiulbelastningen kan varieras steglöst mellan 0 och

35000 N (500 kp) med en noggrannhet av g50 N (5 kp) .

5.l .l .3 nggfrygket inställes från manöverpanelen med hjälp av tryckregulator och precisions-

manometer och är genom en vridbart lagrad luftanslutning mellan hiul och maskinstativ

kontinuerligt reglerat under mätningarna. lnstöllningsnoggrannheten är es kPa

(0,06 kp/cmz).

5.1 .l .-4 _A_v_d_rj_f_t§_v_i_n_l§_e_lgl dvs vinkeln mellan möthiulets rotationsplan och v'agbanebalkens

rörelse-riktning erhålles genom vridning av hela hiulupphöngningen med ett elektriskt

drivmaskineri och mötes dels med hiölp av en potentiometer för grovinstöllning dels på

optisk väg med en på måthuvudet placerad projektor och en på visst avstånd därifrån

i golvfast stativ föstad skala. lnstållningsområdet år 0 till 3,57 rad (900) i ena

riktningen och 0 till 0,l rad 60) i andra riktningen. Mötnoggrannhet :L- 5 mrad

(i 0, 03° ).

5.1 .l .5 _ç_q_m_b__e_t;v_i_gl<_e_l_r_l ändras genom vridning av möthjulsaxelns yttre del kring en lagring

med sin horisontella vridningsaxels centrum i hjulets symmetriplan. lnst'dllningen sker.

- o o 0
manuellt med h|ölp av en skala pa m'cithuvudet. Mötomradet är :t l75 mrad ( :t 10 )

med en noggrannhet av i 2 mrad ( 3: 0,120 ).

VTI. Rapport 8



'i '13

5.1.1.6 Broms- o_c_l_1_d_r_i_vl_<_rg_f_t_e_r_ för möthiulet völies från manöverpulpeten varvid en till möt-

5.2

6.1

hjulet anslutbar kardanaxel överför krafterna från en antingen inkopplad eller med

skivbroms på motoraxeln låst motor via en kediev'dxel och en reglerbar el ektromagne"

tisk koppling.

Friktionsmötvagn

 

Friktionsmötvagn BV 5 som finns utförligt beskriven i institutets rapport nr 2 l97l är

uppbyggd på en Volvo lastvagn L 430 med mötbiulet placerat på vänster sida mellan

fram- och bakaxel . Maximal möthastigbet är 80 km/h Funktionsprincipen 'dr att

möthiulet bromsas vid olika slipvörden.. Sl ipvörden som kan 'erhållas 'år 0 - 50 % och

100 % (låst biul). Nötbiulsbelastning 80 =- 4900 N (120 m 500 kp). .N'áötbiulsf'dlg

4.1 x 15.

DÄCKTYPER

De buvudtype-r av däck som förekommer För personbilar ör diagonaldöck, radialdöck

och diagonalböli'döck. Döckbenömningarna 'syftar på döckens stomkonstruktion. Stomv-

men byggs upp av ett antal kordlager vart och ett bestående av ett' lager parallella

trådar.

D iagonaldöck

 

Diagonaldöckets stomme 'dr uppbyggd av ett antal kordlager, ofta två, vart och ett

med en trådriktning som korsar underliggande kordlagers och under-slitbanan bildar

spetsig vinkel... 0,5 -° 0,7 rad (30 -=v 400), medslitbanons löngdriktning, tig 50

En förändring av denna vinkel inverkar däckets stabilitet och miukhet. Sålunda

ökar stabiliteten på bekostnad av miuklneten vid minskande vinkel., Kordmaterialet

ör vanligen rayon .

VTl . Rapport 8
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Fig 7. Diagonalb'dltdöck

 
 

Fig 6. Radialdöck

 
 

Fig 5. Diagonald'dck

 



6.2 Radiaidâcåt;

Radicldäc km stomme 'är uppbyggd av en anta! koráiager, (hos vissa däck andas? NU?

vars frådrikmingar §32!er 1,3? LS-7 md (SG-'90032 vinkei med slåibamns mihlingaf

?Eg é. Kordmczimiaået årig' afm myüm Övanpå dessa: nom-lager men andas? under 552?

banan ligger att* min? kordäcxgery vara frådriktrürrgm mmm en tan vinkeå, GQ?" 05%

mdjw "20%, med. slübamns miitii'nge. Dessa iager brukar kaåias bäite enar göräeiå

varm! benämningorm bäåfdäck och gördeidäck. Bölffe't verkar smbüisemnde på 55%*-

bnncxn och mofverkmr röreåser rue-Han siitbam och Vägbanü i konmktytan. EH* .§ny

bälte ger hög sidhuñ* vid. små avdrifüvênklm . Kordmateriafe? i böifef är vanligen

myon Mias* stål.

é . 3 U ?090m lböiid'dc k

Dêagonaiböhdäc kef, ?Eg 71, är en kompmmiss mellan de båda andra däckiypema 'i det

en?? stommen utgörs av en nørmaå diagønaådückskonsêwki'ion vaniêgen med kom av

pøiyester mvanpå Wiker: Eigger att smbålisemnde büite i Hkhei* med hos radiaidöcket,

kordmaieriaigt desk vaniigan giüsfiber .

7. UNDERSÖKTA DÄCK

Vid val av ciaokdêmension fär undersökningens båda daaim' bedömdes en på dagens

personbilar E Sverigáz vanäig áimansimn som iömpi'âg*

7.1' Däck av samma typ och Fabrikcå"

 

TEH undersâiknñngem ?53'st deg; *wide-:s ?ägande ?yper och fabrika (w viåka ?O däck av

vardera anskaffddes W713:

Diagonaidücket (165 S 15) 4 ?.R. 6436:06)!an Gådiagcnaåbölfdücke? 65 SB ?5)

Goodyear Dec exfhiany mdêcidäcket (§65 352 15) Pimli? Cin'årumm CF á? (bäife av

myonkürcå) ash rczdêmidöc ice? (3465 SR ?55) Mächeiin zX åimåte av ståikm'd). §3anng

dessa däck var sommardäck. Bäcken är avbiådade Fig 8. De vaåda däc ken kan sägas

representera de huvudtyper av :ätit: kuppbyggnad 30m ?örekcmmera ä üöc kbei'ec kni'ngen

betyder 365 den unQef-ärêiga bmdcâan E mm räknat* hos. daaim? när' deff-*<3 är mama-mt på

VT! . Rapporf 8
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M.

rekommenderad fäig (vifkef 'i detta ?GH bafyâer en fäigbredd av 4.?5 Tum då? I ?um m

25,4 mm) medan 15 betyder GH ?åriga-:ns diameter är ?5 ?um (3 380 mm )-. Av däck?

beteckningama framgår vidare GH däcken ?'â'êlhör hasñghefskategorin med märkning 5

viikef för sommardäck i den kaueiia áimensionen befyder en högsta Möten husiighei*

av 175 knä/h' för diügionüldück (365 S 15) Eämfört med 186 km/h för diagonaiböhdöek

(H55 5815):)ch radiaêdäczküáö SR 55).

Bäcken E den vaida dimens'âcnen har en' profiiförhålåande som är ca 0;,8, dvs däck*

sekt'icmens höåá är ca 80 % av bradden när döv: ket' är momerat på rekommenderad fäig .

Däck avoiåkü ifyp och* scabråkatså N

'HH undersökningens andm déi anskaffaáes år ?§71 diagonaldäck üch radiaidöck både

av samma" och vinterfyp dock ej dubåwde ,. Av de vaniigme ätit: kfabrikaten på den

svenskar; marknaden väder; 4% däck! 53 fig 9! uppdaiacfe på 8 sammøráöck och 8 vinter*

däck av dämgonoifyp mm? ?2 sommardäck och '62 vinfürdück mr radiali'yp.

Av döc ken HHhörde min: hastighafgkaiagorim müá märknêng S utom vinterdiugomå"

däcken och några av våmmmdêmidöc ker:- :aom mimmdea spec ?az-3%! hastighetsráâirkning u

Enligt uppgifter uågêvrm m STRO ââcündäncxv 'Hm å. Rim Örgan'ázmion) gällande

hasñgheåsreåáammenda??om mån märkning 'För personñiisdöck framgår dock. cm vinterdäck

'i den aktueiåa dimemåomn har en mkmmmendemd Ewmüghemgsüns av 330 kmfh

übemendes av Om någon spade-H haså-Egimismürknêng ñnns på áäckef elier ei a

VT! . Rapport 8
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§5.

Sammansâ'äfênfng av 40* unde-mama áiück ä müfkningsnummerordning (ET *E402

    

Märkning Dirie kåyp Fabräküt ganämmng

E E äiagonmil, mmrmr Gêslmved ?Speed ?år
§3 2 vadåmiñ' sommar Gäsåweá Speed Hö
E 3 diagonal, väntar Giñiaved Bmád F6 ?VH-S
E 4 mäktle Mama' Gêsåüvad Firade! H6 WS
E 5 diagomå i. sømmmr áäüod'yemi' (.38
E 6 mdiaå 1,. sommar üoodyear G800
E 7 diagami, Viñhâêâ üüadyøür Uiê*m*Gr§p M+S
E 8 radie?? vinmr Gømåymr (3800 Ultru*Grip
E 9 máiaêxg sammür Michalån ZX
E *50 máäüåxf 'väntar Michael??? X M+S3
E H ?02de vinn-33'* ?Emm Qintumfo DP 34
E ?2 máêaåá, sammmr 5%me Cênmmm CF 67
E ?3 d'áügomig samma' ?ägâbâ'åüü Fåñnmiåer
E ?4 diagümå! vinter Nokêü Hmkkmpeåååüm ?15
E §5 mdäüê, stammar Nawaz: NR 20
E ?6 mm; vinfe? Nokia NR 06
E E7 radiaê Å, viniw Caminemai ?T 726 M+S
E §8 reading mmmm Ccmå'ênentczå 3"? 715
E 'E9 radiali vêmvar Meizeim* M+S Mmmm

E 20 .indian sommar Maazeåw Mann:

5-2? äêügmmå, vånfer Memaåm Miri-"5
E 2"' cüügømi ! mmmmr Fêmsmm åka-Ewa Champiø-n
E: 23 dêü'gcmå I vänmr mücxne 'Imwn 8. *Caunwy
E 24 mdäaêg mmmar Firaäicme Cmvmååim 550m? 200
E 25 mäiaiå, vinter Firmhne ?mm 8. CauniTy Radica!
E 2:6 r'czdi'aêy vini'aêr mmmp SEP 44
E 27 :'adicziy mmmm* üunåüp 3-? 4653
E 28 dêagømå, mmmer ?måiabürg EM» âupw Comfort*
E 2%? füCÃEGE! sarrwrmr Eumpê Rüäåüå
E 3%:) d Emgam i i.. v ?Mer ?zferå êêbmg 252'
E 3? radiüii väntas* ?Eêâzålübüâ'g Faåw Rüdåüi
E 32 mdêcü, Mmm? äaåêy åpwângêäeêd åxpêorer KRM'E
E 33 dåügømåê, wmmm Eprêngñeêcâ Ceåabüäy MÅ
E 34 mcåkzåg :sommar êieêåy Spä'ångfiaåá KRW?
E 35 diagümu *is/'EMM Keååy w-güüngñääd Expåürer

E: 35 âêagamå; vinter* Usfmyai '723. ?WS
E 3? mååaêxå, vinkar? Unåmyüi M+S Rüéêüê
E '38 áäagünai i.. smian bnåmyüå åupm* âüfew 8520
E 3? .mdêalxy Samma? Umêmyüä Rüååy §80
E 40 dåaganal i, mmm-4:2? Cünñnenm'å äeczøm

x) Bäåêe av stååkørd
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8. BESKRWMNG AV UNBERSÖKMNGW

Varia däck var vidsidkmñsmäMêngmmr 50m samtåêga skedde vid en banhasfighe? av

I! v 0 P.. '^' m i' _ . o . In 0» 5

E ETS/3? montera? pa mig med av STEG! åScmndmüvmn ?tm & Ram Orgarzgzahon)

rekommenderad ciirnensêmn med bmw knärzgen 4 12 J x ?ä där 4;» 3/2 hems kmr' Füêg

bredden E. tum! J bemcknar fäågpmf'iian och 35 bara: knas* füigdiamefem i ?mm

8.? Däck CW samma typ och fakr'â'kat

ånnan de egenfligcz mätning-arna skedde gicrdes aan Enköming av varit-a döc ä: för cm 522?

banans ytgkik? skuHe mätas borê. änkämingen Håigick så (JH Huge? med chic ket kördeä

'i maskinen med avdräftsvênkeaän 35:30 mmd 220g) en gång fmm och am med den högre

hiuibaåasmängen 4220 N {43G ;22:22: ringêfryckeâ ?37 Ma (23,4 ?cp/amg).

Vid de agenâåêga mätningarna mäå'âas en ?ämm omgång för vardera av två Mika hiuêm

n a av av " ä 0 i: o * t .« ;p .

beiasrmngar sidkrczften wei ?re 023kr; (29%ch dem ved- avánñsvmkein 35 mrad» 2 )

och dels vid avåüñavênkeån 5:3.,

i en andra müiw'ingmmgéng mätte-:s ?äruiüm vêá mváfüfâvinkam få min sombewinkeån 52

sidhañer även vid cambewênkeån ?G mmm! 40) E båda lufnängsz'äkmêngamm. Varia

mäming 'utfärdas denna: gång vid *fyra miikm ?Engfrya ?är vmráürm'av fre: oiêka Mu!"-

baêasm'ángm utom via? den méååemra åbüåüsmêngan áâir ändüñf de? 2152:23? höga-m ringfryc

använáes.

Varêa mätning Lsi'f'êâräes så ü?? ?xguiahi' årörs? 'gick wii-ü ms ei?? vara: på hamn (3?in Wii*

sänknäman mad ?nämnda värma ;36% de? Mika parametrar :25mm såmååee: varigeer Unám

ämm hguivmw finåuså'amáaa viêd? beaåmw mvár§i§'i=$vfr'ske§:rh När sidkmñen såfumåü mm

sêjkeråmt hamn?? byggas upp Må? 65?? §0?Wüä§gå 2@§'3*iä§ä& âå'arâczdeä egt: ?nfaegmå'äms mr såå*

kmñens momentanvärdm Bränna: å'nåreêgmfäan påsgêzzk under EH' åtgusêwxw varean mmm

Vürám av aidkmfmn måm ämm vara! biiáaäeä mä ?egêmemáaä på dam ?iåêå'zömnåe

skrivaren.. Mm'nä'ngama ui'ñäårcåeâ E ?zgajâeem båda m-Mâ- Eonsr?Mmmm.,

8,2 Fläck av oach typ 0ch fabrika?

 

Varia däck sam 'Ei-*mäsk E denna des-E av undersökningen genomgäük faim de egen-Häger:

mätningarna en krisande E'nåcöm'ingspmaecêur sam ?com ?§31 amönänêng *i dm tidigare

" ' I 9.. = n. . o 0 r fr

delen av undermknmçgem Vmge dmåç kordas mad avdmfmvmkeån 03,35 md .âáü 3 45m
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38.

gång fram mh ?iååkaka med Cia-:n såäwm vid mätningarna använda häülbeiüsmingen 220m

var 5000 N (54W ka Ringår'yc km var under? heåa denna del mr undwsöimêngen

'§89 WC: (3,83 kpfchEü

Sidkraffsmöfnêngarm skeááe i denna Cia-E av uncåermöåszn'êngen färg? vêd -sambervinkaån

70 mrad (40) med höllsi'iná avärêñwinkei HH GH' bärga med vid den högre hfulbeiaü

ningen 5000 N '(57%) Rp) och äärêåêåä via? den §53ng hiuåbeiasäningen '150653 N (302 Ryska

Sam 3 föregående de! av unäersökningen gimáes även nu mätningar med Maier ?ai-emma:

i' både ena min andra råkåfnängem Med hiuiåseêasifmngama av opermionmnmiyñskc sküå

?tagna ?den omvända ardnångesm ggordes så mäningqr med både uvdriñsvinkel och mmth

' vinkai miåsfâiåådm üäáráaå giva-;Mess mümênrgar med. noiêsfüiiá mmbervinkeå men meä

uvürêfi'svånkeân 35' rner ZGEQ Av Hd'êgare nämnde.: sköi gåardes desm mähingmfüm?

med den högre hiulbeåmmmgen mh :ae/aina meá den Eägma

Vid -an :senare: dei E undersöknêngen möHas de. 40 <3ch däc ?sens ?rikfêonsegenskapeâr

under bromsning på: vanlig väga :Ds-:Ha anfördes med åns-;Mufws fräkfionsmütvagn BV 5

som fällt?? hmmsnäng av de? undersökta Muiei under en kønñnueriig mgåering av släp*

värdet! ? áe ungefüräåga ümrådemü 0 '25 % mh 25 5% % såêp Siam? WD % dvs gås?

hjul . Dessa mütnêngm* gêordes i' augusá'ê W?? på ett 5063 m ååmg? avsnitt av väg 849

(2 km från 518) meaá baiäggninç; av üSfüHbéâfOng (8% HAå här?) vid hastighüten öü kmfâw

varvid bevaftønång s; :addera från mähmgnem Vid mätiirningama bmmsades ML!in :så att

siipvürdeir genamiåáme 0 '25 % sam? WG % Nås? hiuêjs vid körning E vägam em riktning

Och 50 '-25 % i' main"st riktning. Hiuibeñasmängen var' 3060 N (30:5 3(53)? ringhyc ke?

140 RPG (733 kafcmzê min bei'ücknêngen ?är dan använcåcz eniêgt STEG* #êåiåim ?äga-n

4 J x '§50 Skiêêmdam E föégbmdd ;zim'åöü mad vid äta-3 övriga mäMEngamc bedömdas eg ha

påv Esbar inverkan .

9. BEARBETNENG AV MÄTRESULTÅT

9.1 Qäck av samma ?yp pch fqbrikm

 

Siákmftans värde framräknades affär uppmümêng av de. 'i' XY M$§ crE < xc2ren erhåläna regêstre*

r' Engamm .
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2 den första mâmmgmmgången ass-m mwág GevärEñâvånkeåsidkmñ *4342:3 âambervinktäên O

framhgs för 'va-:rie vid mämingümm använd- kømbimfiün av hiejibelasming och rängrryckf

för varje däck ökningen E avdråfåwånkaåsädkm?mn Från aváz'êfi'svånkain C? HM; 35 mmd

MO)- för vamem av Mmåem båda romñonâmkfningar Wiki.: sisfnämnda innebar møtámm

sêáåcmffârikmângmr då hfuåetâ vinkeåñüge E de båda ?målen var oäräncárm i rummet.

Ur medeivördef av dagiset båda väráen fmmmkmáes så genam dêvåsiw med avdrêñwinkeåw

änáringen 'För varit-2» däck sidkrczfifem ändring par* aváriffsvinkeianhet dvs avdriñsvinkalw

sääkmffskmefficiemen. Genom detta ti'åêvügagângssätf ?0535 viss hänsyn 'HH cåeås: cm

sidkmffer 'vid avdrifhvinkein man ?Me är riktig? mil pagucs. Wasa Gregeibundenheter

. n W a I .I i; I

2!? has r'adaczsdmk da:Ö (om ., ' av. *1 no M M ___Åu_m§-A....u...m ..35 »_.g- -. 2 -_ ._ iI daekuppbyggmdan smak ?ex äüåfüå. ugcnmupm apew: en. 5701'

m och áeiä OH sêdkmfhms värde: E varie ?0% kan vara Mika ?är de båda kärrikmingarm .,

,För vwie ?ämch däck av samma ?yp må'ä ?übrêküå äwäkmdaa mässan för varie väá mä?"

ningarna anvâná kombänaifiøn av ?zguåbeñastnmg usch ringfr'yck medeivürdef och standard

aw ikeläen för avd: ?få- sv 'änka Es ?dkm'ñrs kasa?? är.: Eere'mn i.,

Etmndmrdcwv ?ke kan

 

'kl/l m mig/(r: *I 'HE

X är sâørheiam :sägsewemdü

m är aims madeåvärde üüh

n är mmm oäsmvamda värdar:

Resuimmå* mdw'imdes åüáün i? sfapaåcâäagmmg Hg- ??Gg, där ?www-'dem av :ie ?yra Mika

:dä-.c kfypama/fabtêkmfen üV'Cåi'EHEVEmåáüäâåáåä'ügiåküêåñâ:ängüñ mad ämnáürdavvikelse

av ansfapei med uimêirki" afanámráüvv'âkeise 53%? van (min :sz-H av (125? ?re ringtryc kan vid

:rita båda: Giåêazcz hfuibeiüsmênçgümm

Sfapåarm mdmáeâ MM!" äêganáe åxiuibøêasm'ång mh áäråmm gräset sfêgancfa ringfryck.

E den andra mämingwmgången mm avsåg aambawänkaåäådkmff vie? a'srcfá-*êfi'svånkeån §3:

fmmfegs fö? varie vêá müâ'nängamm mwänái kümbämiêwn w* hiuêbeimming :mh Hawwck

?är var'gä 032316 Et: ünárångm E cambewäräåatésê-åsåzåkrám?? Gamba-vinkar: ?9 MM

å ååuiâm 62m' äu%*nêng32 ékm§ng ?EH samma cambawfnkeå i' andra Eutningsräkmfngenä där

först i vardera fdêie? sidkrafêens maaâaåvämåâ vid 9:353 båda mmñomükmångüåm ?20,3

him-ie? beräknafs.
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Genom divisian .av den så erhåf êm cambewEnkeisidkmñsündr'ängen med den mmm

cambervinkeiöndringen erhöils .så siçåkmftens öndz'ing per camberv'inkeienhet dvs;

camberv 'änka iåêdkmñskoefñc åeni'ên .

För varäe Homi däck av samma ?yp each fabrikat? beräknadas för varie vid mätningarna

använd kombinaticn dv hêulbalaså'ning och ringtryck medeêvävde? och standardwvikeisen

för camberv Enke is Edkmñskoeñic Eenmn ,

På samma så?? sam E frågas: em avdriffsvänkeåsidiqnñen framsfäiides sedan resuhcziet å

ett stapeldiagram? ?29 H I, där :Qrir vardera av (§52 fyra oiikcz däcki'ypema/fcsbrikaten

cambewEnkeisükmñskøafñc'Saman med gmndardwvikeåse representeras av en skap-ei

med utmärki* smncåcrdcwåkeåsa för' var? min af? av de fyra: mkfuella rii'tgtrycken vid de

?ra oi Eka: Muåbeiüafningamü ..

922 Däck çw Mika typ 00% fabrikaår

 

Föra? årümråikräcmiüs maa? hfüåp av akmeii ?må Eärerångskcmsfcmi" afáêámfmm värde efter

uppm'ái'ning av äs: E XY'Msåscz'ävczrem whåäåna ragêstmrêngamm

'å.För vana håulåneias'mmg åtmmm'kmdes; för? ämne; däck öknêngen 'á avâräftwEnkeisåákråan

från avdrif'âsyinkeln 'Ö HH 35 mmcâ (2G) för vardera av hiuået's; bäck rüfüf'äomyåkinängar.

Ur medeåvürdat w design Mån Värden beräkmáeg mdan gemm :ååvêsämn med avdråñs"

vinkeåändringen sidkmfmm ändring: per avárêñwêniaeåenheây câw i.deååwênkeisidkrcñsm

koeffâc ?enäen a.

För verde-:am håuåbelastningmz ?mmmkmcåas för? Vänge däck áeäå awairi'ftsvEnkeisidkmñsu

küañ'êcianåen och daiiaz camháaw?zwåaéz-åâädkraftskoeffia äentena

ÅväriñsvênkeEsådkmisfskøaffic ?amfenbeeâäkmäes ur medefvärde? (w avdräftwênkelüd

6' I* 5 c o i ' a. ' _ 7 .. Q' #- . o . s, skrafiens ökmng rmn avdrsftsvmkeln U ME 35. mmd .(2 ;2 för hguieäs bada mmhonsrskt*

ningar genom dêvêåimn med avdriffåvånke:iündringen.,

Cambewinkeåsidkmftskoeffêc Eanfen beräknaáes på Gnaiczg? 32:3?? UF medelvärde? av
: . . .. . V 0 a. , ., V

cambervmkeiszdkmfmns ökning från cambervmkain 0 H 70 mmá (4 ) ?rör hyuiets bada

romfêonsrikmingar genüm áEvESEOü mao? cambervånkeåünäringen.

VTI. . Kappa 8



För varäe baêa'sânäng ;memnfemám s'fä-»zåm mvcårêffwEnkeia'idkmñskoefüc?maten och

4' '!cambawEnkä-§$§cêkmå$f$§<w§ñcSamba-n 2 aimgzzmáimçwmm '§2 aaah Hg "§34, för vanam

m*

vââmåm varvid etåäc. kan Gränum. 'i *fyra gruppers
k
a

=?

däck fmmgggêck (rie mm åra/4:26.12?? iaf:

motsvarande: ak'âueiåm :iååña Ersâygtsarm swmmardåügümådüc kg vinterdäagonaldäckf

mmmarmdêuicâmk min vi Emfzisrä'ücåêcztådück ,,

i båda diagrammen bestämda; áäckmg ordnång Emm varåe grupp effer stigande värde på

avdrifâwinkâåsidwü?årskoamczkaminen vid aim åwögm häuåbeêmâ'ningen.

Mäirvärdena 'från ?vi åämwmüfnängmm emöäås för *Jamie däck 'i Form av ett* diagram där

bmmsmomemm mgåsfmmâs 50m funküün av sêäpvüfáaf. Ur diagrammet för varie däck
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Fig 10. Avdrif'rsvinkelsidkrafrskoefficienfens medelvärde och sfandardavvikelse för fyra olika döcktyper.
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Fig 11 . Cambervinkelsidkrafrskoefficienfens medelvärde och sfandardavvikelse för fyra olika döck'ryper.
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För radialdäcken Pirelli Cinturatoa' CF 67 gäller att standardavvikelsen i stort sett

överensstämmer med densamma för diagonalbältdäc ken åtminstone vad gäller de två

högre ringtryc ken medan det för det lägre ringtryc ket gäller ungefär samma storleks- _

ordning som i fallet med diagonaldäckens

För radialdäcket Michelin zX slutligen gäller att standardavvikelsen i stort sett över'

ensstämmer med det andra radialdäc kets dock att värdet är märkbart lägre vid det lägsta

ringtrycket vid den högre hiulbelastningen.

Som helhet betraktad visar fig 10 en genomgående likartad storleksordning hos avdrifts-v

vinkelsidkraftskoefficientens medelvärdes standardavvikelse för de fyra undersökta

däc ktyperna .

Största beräknade standardavvikelse var 1,6 N/mrad (2,86 kp/grad) och minsta 0,8

N/mrad (1,43 kp/grad ) .

Som jämförelse finner man att en ringtrycksändring från 176 kPa (1,8 kp/cm2 ) till

216 kPa (2,2 kp/cmz) medför koefficientändringar mellan 6 och 2 N/mrad (=10,7 -

3,6 kp/grad) och att ringtrycksändring från 176 kPa (1,8 kp/cm2) till 137 kPa

(1,4 kp/cmz) medför koefficientändringar mellan 8 och 3,2 N/mrad 14 - 5,7

kp/grad).

l fig 11 som visar standardavvikelsen hos .Gambervinkelsidkraftskoefficientens medelvärde

kan man se att de relativa variationerna är något större än i avdriftsvinkelfallet. Den

absoluta storleksordningen i cambervinkelfallet är dock ungefär en tiopotens lägre än

i avdriftsvinkelfallet.

Vid jämförelse inom vardera däc ktypen kan man konstatera att för diagonaldäc ket

Goodyear GB gäller att standardavvikelsen är märkbart högre vid de två högre hjul-

belastningarna än vid den lägsta hiulbelastningen. Den studerade storhetens medel-

värde vid de båda högre hiulbelastningarna är dock ca 4 ggr så stora som vid den lägre

hiulbelastningen medan standardavvikeåsens .Vd rden i de resp fallen endast är ca 2 ggr

så stora .
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inom varje hiulbelastningsvärde kan dock konstateras att ring trycksändringens inverkan

på standardavvikelsen är så gott som obefintliga

För diagonalbältdäcket Goodyear Decathlon gäller samma som för diagonaldäcket dock

att absolutvärdet hos standardavvikelsen är något lägre.

För radialdäcket Pirelli Cinturato CF 627 kan konstateras att standardavvikelsen även

där är störst vid de båda högre hiulbelastningarna varvid samtidigt är att märka att me-

delvärdet vid de högre hiulbelastningarna ligger betydligt lägre än vid de båda töre==

gående däcktypernao Även här gäller att inom varie belastning ringtryckets variation

inte har någon märkbar inverkan.,

För radialdäcket Michelin zX kan konstateras att standardavvikelsen inte töreter några

väsentliga ändringar vare sig beroende på hiulbelastningens eiler ringtryckets inverkan

varvid dess storleksordning motsvarar den vid de övriga däckens lägsta belastning.

Däck av olika typ och fabrikat

 

l tig i? som visar avdrittsvinkel== och carnloervinkelsidkraitskoetficienten för 40 olika

däck vid hiulbelastningen 5000 N (5l0 kp) och ringtrycket i80 kPa (i,83 kp/cmz) har

som tidigare nämnts däcken inom vardera av de fyra grupperna ordnats etter stigande

värde på avdrittsvinkelsidkrattskoetticienten9 Om värdet på denna koefticient först

studeras kan det konstateras, att variationen hos denna inom varie grupp är större tär

radialdöcken än för diagonaldäckenf varvid dock hör noteras att antalet däck i varie

grupp är 8 tär diagonaldäcken och 3-2 för radialdäcken. Vidare kan poängteras att de

tre däck som har de största vardena i vardera av radialdäcksgrupperna är däck med stål"

kord i bältet. (Tim radialdäcken som helhet iärntörs med diagonaldäcken finner man

att hos radialdäcken avdrittsvinkelsidkrattskoetiicienten ligger märkbart högre än hos

diagonaldäckenø

Vid en 'jämförelse mellan sommardäck och vinterdäck kan man i tröga om diagonal-

däcken konstatera att gränsavärdena är praktiskt taget desamma För de två grupperna

medan vid radialdäcken vinterdäcken som grupp betraktad har märkbart högre värden

än sommardäcken. Om däremot cambervinkeisidkraftskoetticientens värde i tig l2

VTl .. Rapport 8
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studeras kan något annorlundatendenser konstateras. Visserligen tycks för diagonal-

däcken, åtminstone sommardäcken, en stigande tendens, om än svag, finnas även hos

cambervinkelsidkraftskoefficienten men för radialdäcken tycks i stort sett tendensen i

cambervinkelfaflet vara avtagande till skillnad från i avdriftsvinkelfallet.. Även om

radialdäcken jämförs med diagonaldäcken ligger värdena hos radialdäCken lägre än

hos diagonaldäcken i motsats till i avdriftsvinkelfallet.

Största differensi i avdriftsvinkelkoefficient mellan däck inom samma grupp var för dia-

gonald'cick av sommartyp ;3 8,5 N/mrad (l5 kp/grad), för diagonaldäck av vintertyp

se 9 N/mrad (lö kp/grad), för radialdäck av sommartyppá ?5 N/mrad (27 kp/grad) och

för radialdäck av vintertyp 2:' lö N/mrad (28,5 kp/grad). Största differens inom hela

serien VCW/,3 2l N/mrad (39 kp/grad). Dessa differenser motsvarar således inom varie

kategori i grova drag en ringtrycksändring på 40 kPa (0,4 kp/cmz) och i extremfallet

mer än 80 kPa (0,8 kp/cmz).

När det gäller motsvarande cambervinkelsidkraftskoefficienter är differenserna mindre,

inom samma grupp från 0,9 -=- 2,7 N/mrad (1,6 - 4,8 kp/grad) och inom hela serien

maximalt 5,9 N/mrad (10,5 kp/gracl)o

l fig B som avser den lägre hiulbelastningen '2000 N (l02 kp) har fortfarande däcken

samma inbördes ordning som i föregående figo Man kan då om först avdriftsvinkelsidn

kraftskoefficienten studeras ei notera samma klart stigande tendens vid denna belast-

ning även om tendensen i någon mån kan skönjas hos sommarradialcläcken. Om sommar-

och vinterdäck jämförs ser man att sommardäcken som grupp ger högre värden både

inom diagonaldäcken och radialdäcken. Värdena vid den lägre belastningen är mellan

30 och 50 % av värdena vid den högre belastningen och differenserna absolut sett

mindre.

Om cambervinkelsidkraftskoefficienten studeras finner man att även vid den låga be-

lastningen gäller att värdena för raaiialdäcken ligger lägre än för diagonaldäcken.
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Fig 14 visar friktionstalet för de 40 olika däcken vid bromsning med optimalt slip resp

med låst hjul på våt asfaltbetong vid hastigheten 60 km/h, hiulbelastningen 3000 N

(306 kp) och ringtryc ket 140 kPa (1,43 kp/cmz). Här är däcken inom vardera av de

fyra grupperna ordnade efter stigande värde påfriktionstalet vid optimalt slip. Man

kan då konstatera att denna ordning inte sammanfaller med den i fig 12 och 13. Detta

var heller inte väntat. Däremot ser man att de båda friktionstalen i stora drag visar

samma tendenser inom varje grupp av däck.

Om värdena jämförs mellan de olika däckgrupperna kan man konstatera att värdena

för sommardäc ken som regel ligger högre än de för vinterdäcken varför de inbördes

nivåerna mellan de fyra däc kgrupperna liknar de som gäller för avdriftsvinkelsidkrafts-

koefficienten vid den lägre belastningen som visas i fig 13.

De största differenserna i uppmötta friktionstal vid optimalt slip resp låst hiul (värden

inom parentes) inom de olika grupperna av däck ä' föliande:

Diagonaldäck, sommartyp: 0,186 ( 0,110)

Diagonaldäck, vintertyp; 0,140 ( 0,064 )

Radialdäck, sommartyp: 0,128 ( 0,092 )

Radialdäck, vintertyp: 0,114 ( 0,076)

Samtliga provade däck: 0,272 ( 0,142 )

Däck av sommartyp: 0,176 ( 0, 096 )

Däck av vintertyp: 0,220 ( 0,118)

Minsta uppmätta friktionstal för samtliga däck vid optimalt slip var 0,62 och vid låst

hiul 0,49. De högsta uppmätta värdena var således 44% resp 429% högre.

Uttryc kt? i bromsstr'dc ka kan man säga att däcket med det lägsta friktionstalet har 44%

resp 29% l'c'mgre bromssträc ka än däcket med det högsta värdet.

Maximalt överförbar sidkraft står enligt tillgängliga forskningsresultat igod proportion

mot maximalt överförbar bromskraft. Man kan således konstatera att i extremfall mycket

stora skillnader föreligger mellan däck av olika typ och fabrikat. Man måste dock

beakta att uppmätta värden gäller våt asfaltbetong. På is och snöväglag eller grusväg
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kan Förhållanden tänkas vara väsentligt annorlunda, varför-man vid bedömning av en

däcktyp måste ta hänsyn till dess användningsområde. Vad man däremot kan säga är

att blandning av däck av olika fabrikat även om de är av samma typ måste göras med

stor försiktighet och helst undvikas.

il . SLUTSATSER

Av undersökningen framgår att skillnaderna i sidkraftsegenskaper mellan däck av samma

typ och fabrikat inte kan sägas vara oroväckande stor. Däremot kan både ändring av

ringtryck och hiulbelastning ge beaktansvärda skillnader i sidkraftsegenska perna vilket

för däck- och biltillverkare är kända förhållanden men som kanske inte uppmärksammas

tillräckligt av bilisten i allmänhet.

Om man hittills i allmänhet varit medveten om att skillnaderna i fråga om sidkrafts-

egenskaper mellan olika däc ktyper bör ägnas uppmärksamhet så pekar resultatet av

denna undersökning mot att minst lika stor uppmärksamhet bör ägnas åt skillnaderna

mellan olika fabrikat av däck, ty skillnaderna i dessa fall kan till och med bli större

än mellan olika däcktyper.

Då undersökningen avser däckens egenskaper på underlag och under temperaturförhål-

landen av sommartyp kan inga slutsatser dras om skillnaderna i sidkraftsegenskaper under

vinterförhållanden och på grusväg varför undersökningar under dessa förhållanden måste

göras för att göra bilden av däc kens sidkraftsegenskaper mera fullständig .

Experimentella undersökningar rörande inverkan av olika kombinationer av däck med

olika sidkraftsegenskaper på körsäkerheten hos olika biltyper är mycket fåtaliga och ger

ingen säker bild av däckutrustningens betydelse i detta avseende för i Sverige vanligen

förekommande bilar 0 En sådan undersökning skulle ge värdefullt underlag för bedöm"

ning av huruvida de i denna undersökning funna skillnaderna mellan olika däck utgör en

säkerhetsrisk för majoriteten av bilparken eller om det möjligen är ett marginellt prob-

lem på grund av att förekommande biltyper är okänsliga för dessa variationer. Sanno-

likheten för att de funna skiilnaderna utgör en påtaglig riskfaktor bedömes tyvärr som

stor .
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För att eliminera potentiella risker kan man tänka sig att endast tillåta döck av samma

typ och fabrikat på samtliga hjul, tillåta vissa kombinationer av döcktyp och fabrikat

eller fordra att bilarna konstrueras så att de tål förekommande skillnader utan påtaglig

försämring av köregenskaperna. Den förstnämnda lösningen 'dr den enklaste men ock-'l

så den stelaste. Den har dock fördelen att den favoriserar den av bilfabrikanten ut- i

_provade döcktypen och fabrikatet vilket ger en god garanti för acceptabla köregen-

skaper. Den andra lösningen är besvörligare ur kontrollsvnpunkt medan den tredje

ställer stora krav och restriktioner på bilkonstruktionerna.
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