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FÖRORD

Trafikant- och fordonsavdelningen vid statens väg- och

institut utförde under vintern 1973-1974 på uppdrag av

däckskommittên en undersökning av väggreppet för olika

såväl dubbade som odubbade Vinterdäck. Undersökningens

överlämnades till kommittén den 20 juni 1974 i form av

trafik-

dubb-

typer

resultat

en slut-

redovisning. Undersökningens slutsatser kan antas inverka vid

utformningen av dubbdäckskommittêns slutbetänkande men eftersom

grundmaterialet har ansetts vara av intresse för kretsar också

utanför kommittén har nämnda redovisning överarbetats och

publiceras härmed i institutets gängse publikationsserie. I

enlighet med en överenskommelse med dubbdäckskommittên har publi-

ceringen fått anstå tills slutbetänkandet i princip blivit klart

Linköping den 20 juni 1975

Evert Ohlsson



ABSTRACT

An investigation on the braking performance of winter tyres

has been carried out by the Vehicle and Trafficant Behaviour

Department of the National Swedish Road and Traffic Research

Institute.

Five different types of surfaces were used, namely: thick,

smooth ice, thin ice (0,3 mm) on a smooth pavement, thin ice

(0,3 mm) on a rough pavement, wet smooth asphalt pavement and

wet rough asphalt pavement.

Friction test vehicle BV5 of the Institute was used to measure

the braking performance. Tests were carried out at 50 km/h

and at incipient skid as well as at looked wheel.

Six unstudded tyres were used: one conventional cross bias

summer tyre for reference purpose, one conventional cross bias

winter tyre, one conventional radial ply winter tyre and three

different radial ply winter tyres with special tread rubber said

to be as efficient on ice as studs. Four studded tyres were

used: One conventional cross bias winter tyre with llO single

flange steel studs with carbide cores, one conventional radial

ply winter tyre equally studded, one conventional radial ply

winter tyre with 144 plastic studs with carbide cores and one

conventional radial ply winter tyre with 110 plastic studs

with rubber Sprung carbide cores. This type of stud is said to

give a lower ground force than other studs and therefor less

pavement wear.

The investigation shows that conventional studded tyres compared

with summer tyres give a modest friction increase of the order

0,1 at incipient skid and 0,05 at locked wheel. This result is

in agreement in the main with a previous Swedish investigation

(SVI Special Report No 38, 1965).



The effect of studs on the braking performance on thin ice on

a smooth pavement is about the same as on thick, smooth ice.

On thin ice on a rough pavement the winter tread design seems

to improve the braking performance and the stud effect is less

important.

Comparisons between conventional studded radial ply tyres and

cross bias tyres show a small braking performance advantage

to the radial ply tyres but the difference is not very important.

Unstudded tyres with special tread rubber and conventional tyres

with special studs sometimes have improved braking performance

on ice compared with summer tyres but are not much better than

conventional unstudded winter tyres.

The effect of studs on the braking performance on wet, bare

pavement is not clear; depending on surface texture and Opera-

tion mode it might be positive or negative. However, the influen-

ce is quite small when a moderate number of studs is used and

is not very important when judging the pros and cons of studs.



. BAKGRUND

Dubbade vinterdäck har fått en omfattande användning i Sverige

under de ca 15 år dubbar förekommit i sin nuvarande form. Fram

till 1960-talets mitt var intresset för dubbarna i stort sett

enbart riktat mot deras påstådda positiva effekt dvs den för-

bättring av väggreppet som de skulle kunna ge vid ishalka.

Det utfördes flera stora undersökningar med syfte att bestämma

bromsverkan med dubbdäck både i Sverige och annorstädes. Man

kunde då visserligen konstatera att förbättringen av broms-

verkan absolut sett var ganska blygsam - svarande mot till-

skott i friktionstal av storleksordningen 0,1 - men att dub-

barna på grund av de vid normal, konfliktfri bilkörning gans-

ka måttliga anspråken på accelerations- och retardationsför-

måga trots allt kunde ge förbättrade möjligheter till körning

vid ishalka (SVI Specialrapport 38, 1965) och sannolikt också

en känsla av ökad säkerhet.

Det kunde vidare konstateras att förbättringen av bromsverkan

på is stod i proportion till antalet dubbar, vilket ledde till

att personbilsdäck ibland försågs med ett par hundra dubbar -

i vissa tävlingssammanhang kunde det tc>m förekomma mer än

300 dubbar i varje däck. Det stora antalet dubbar medförde

emellertid en viss försämring av bromsverkan vid barmark, vil-

ket i sin tur verkade återhållande på dubbantalet.

Genom den gradvisa ökningen av antalet dubbförsedda fordon blev

vägmyndigheterna under l960-talets senare del allt mer uppmärk-

samma på det av dubbarna orsakade beläggningsslitaget. Denna

definitivt negativa, kostsamma följdverkan av dubbarna, som

sannolikt befordrats av att man på vissa huvudleder under sam-

ma tid övergått till en något annorlunda teknik i Vinterväg-

hållningen nämligen att hålla barmark under så stor del av

vintersäsongen som möjligt, har undersökts grundligt bl a i

Sverige (SVI Specialrapport 81 och 83, 1969).



De åtgärder som i första hand sattes in för att förbättra si-

tuationen gällde beläggningarna. Genom att modifiera dem och

göra dem stenrikare räknade man med att i någon mån komma till

rätta med problemet. En åtgärd av detta slag måste emellertid

betraktas som begynnelselänk i ett kedjeförlopp eftersom följ-

den antagligen blir ett ökat dubbslitage som möts av dubb-

fabrikanten med en modifiering av dubbens hårdmetall mot en

beständigare kvalité.

I början av 1970-talet stod det emellertid klart att bestäm-

melser beträffande dubbarna också måste komma till för att

hålla de negativa effekterna på en rimlig nivå. Till de nega-

tiva effekterna bör då förutom den direkta förkortningen av

beläggningens livslängd också räknas risken för vattenplaning

i slitagespåren under barmarksperioderna samt den nedsmuts-

ning av strålkastare och vindrutor som uppstår genom att snö-

modden på vägbanan blandas med lösslitet, pulvriserat sten-

material och bindemedel.

I oktober 1973 trädde således svenska bestämmelser i kraft be-

träffande dubbar. De grundades bl a på ett utredningsmaterial

från väg- och trafikinstitutet. I princip siktar bestämmelser-

na mot två skilda mål, nämligen dels att förhindra sådan an-

vändning av dubbarna som inverkar menligt på ett fordons el-

ler en fordonskombinations köregenskaper och dels att begrän-

sa beläggningslitaget. I det senare avseendet gäller t ex för

personbilar att maximalt utstick begränsats till 1,5 mm, antalet

dubbar till 30 st per 1000 N hjulbelastning dock högst 150 st

per däck och massan per dubb till 3 9. Vidare gäller att s k

rördubbar inte är tillåtna samt slutligen att användningstiden

för dubbdäck begränsats till tiden oktober-maj.

Redan före bestämmelsernas tillkomst hade man på ansvarigt

håll insett att det var ytterst angeläget att få dubbdäcks-

frågan allsidigt belyst men också att detta måste ta en be-

tydande tid i anspråk. 1972 bildades därför i förberedande

utredningssyfte en samrådsgrupp med bl a representanter från

Väg- och trafiksäkerhetsmyndigheter, den nyinrättade transport-



forskningsdelegationen m fl. Gruppen utarbetade ett princip-

förslag till ett samordnat FoU-projekt som just skulle belysa

dubbdäckens konsekvenser för trafik, väghållning och miljö.

För att leda projektet och initiera delprojekt tillsattes en

kommitté - dubbdäckskommittên - med representanter från ett

flertal intressentgrupper.

Väg- och trafikinstitutets trafikant- och fordonsavdelning er-

höll i april 1973 uppdrag av dubbdäckskommittên att planera

ett delprojekt avseende en undersökning av dubbdäcks friktions-

höjande effekt på några vanliga typer av bituminösa beläggningar

täckta med tunna isskikt. Med tunna isskikt skulle i detta sam-

manhang förstås sådana som kunde uppkomma vid underkylt regn,

frysning av våt vägbana etc och där det sålunda bildade is-

skiktet var tunnare än normalt dubbutstick.

Det var naturligtvis föga troligt att de resultat som erhål-

lits tidigare vid väginstitutets undersökningar av dubbdäcks

friktionsegenskaper på tjock is kunde överföras direkt på tun-

na isskikt. Utvecklingen av dubbar och däck samt de under

1973 i kraft trädande dubbdäcksbestämmelserna ansågs också hind-

ra direkt tillämpning av resultatet från tidigare undersök-

ningar.

Planeringsarbetet avslutades med en PM i september 1973 och

undersökningen beställdes i samma månad under rubriceringen

"Dubbdäcks friktionshöjande effekt på tunna isskikt" för ut-

förande vintern l973/l974. Undersökningens omfång utvidgades

under hand genom efterbeställningar till att omfatta även

odubbade vinterdäck av ny typ som skulle ha med dubbdäck jäm-

förbara egenskaper i friktionshänseende. Vidare gällde under-

sökningen även friktionsegenskaperna på tjock is och på bar-

mark. Med anledning av den ändrade målsättning undersökningen

fått genom utvidgningarna har dess namn ändrats till "Vinter-

däcks väggrepp".



UN DERSÖKN INGENS OMFATTN ING

Studerade däckegenskaper

Ett däcks väggrepp på ett visst, givet underlag är strängt ta-

get inte ett vedertaget entydigt begrepp som kan återges med

ett mätetal. I dagligt tal är det i bästa fall fråga om en sam-

manfattning av däckets friktionsegenskaper vid bromsning, driv-

ning och kurvtagning men ibland avses bara en eller två av de

nämnda egenskaperna.

Omdömen om däcks väggrepp, som grundar sig på iakttagelser under

körning, blir lätt diffusa och subjektivt färgade. Det syns där-

för vara riktigare att genom objektiva experiment redovisa

broms-, driv- och kurvkarakteristika - antingen var för sig

eller i kombinationer. Hittills har emellertid inte presenterats

någon metod med vilken man ur sådant material skulle kunna ta

fram ett kvalitetstal som generellt återSpeglar däckets frik-

tionsegenskaper.

Nu är emellertid inte friktionsegenskaperna vid bromsning,

drivning och kurvtagning helt fristående från varandra - det

är ju i samtliga tre fall fråga om att utnyttja friktionen

mellan däckslitbana och vägyta fast under olika rörelseför-

hållanden. En förändring av slitbanan (eller underlaget) som

ger en förbättring av däckets friktionsegenskaper vid broms-

ning t ex, kan också rimligtvis antas i vissa stycken komma

till positivt uttryck vid drivning och kurvtagning. En begräns-

ning av det experimentella arbetet i föreliggande undersök-

ning till ett studium av enbart en av ovan nämnda karakteris-

tika, nämligen bromsverkan, har därför ägt rum. Anledningen

till att just friktionsegenskaperna vid bromsning valts är

främst att de värderingar av väggrepp som görs i diskussioner

om dubbdäck eller däck överhuvud taget vanligen bygger på

uppgifter om bromssträckor eller friktionstal Vid bromsning.



Bromsverkan som kan erhållas med ett visst däck beror inte en-

bart på materialegenskaper och andra fysikaliska data beträf-

fande slitbana och underlag utan ett flertal s k operativa

parametrar har också inverkan, t ex slip (dvs graden av broms-

ansättning), körhastighet och temperatur.

Vid ansättning av hjulbromsarna på en bil kan man relativt en-

kelt konstatera att hjulen roterar långsammare än vad de skul-

le göra om de fick rotera fritt vid samma körhastighet. Till

skillnad från frirullning uppträder vid bromsning en relativ-

rörelse i kontaktytan mellan hjul och väg. Relativrörelsen be-

står av två komponenter: en skenbar del som betingas av luft-

gummihjulets tänjbarhet, främst i omkretsens led och en verk-

lig del (dvs ren glidning), som betingas av gummits karakteris-

tiska egenskap att inte kunna överföra friktionskrafter med

mindre än att en viss glidning i förhållande till underlaget

förekommer. I den totala relativrörelsen kan de båda komponen-

terna inte utan svårighet särskiljas från varandra.

Förhållandet mellan totala relativhastigheten och körhastig-

heten är en viktig parameter vid beskrivning av bromsningsför-

lopp. Vid frirullning är - åtminstone definitionsmässigt - slip

lika med noll. Med gradvis ökad ansättning av hjulbromsen ökar

hjulets slip successivt allt under det att allt större frik-

tionskrafter mellan hjul och väg tas i anspråk. Möjligheten

till stegrat friktionskraftuttag hänger samman med den nyss

nämnda egenskapen hos gummi att friktionen är beroende av

glidhastigheten: friktionen stiger med ökande glidhastighet

men endast upp till ett visst värde på denna, svarande mot

några få cm/s, vid ytterligare ökad glidhastighet minskar

friktionen. Detta förhållande återspeglas vid bromsning med en

bil på så sätt att den bromsande kraften mellan hjul och väg

når ett maximum vid ett visst slip, en ökad ansättning av

bromsen därefter medför endast att bromsande kraften minskar

varmed hjulets slip ökar och bromsande kraften ytterligare

minskar etc, hjulet kommer raskt att gå mot 100% slip dvs lås-



ning (panikbromsning) och därmed normalt sämre bromsverkan. Det

slipvärde vid vilket bästa bromsverkan erhålls benämns van-t

ligen optimalt slip (bästa inbromsning). Det sagda vill Visa

varför en något så när fullständig uppfattning av ett däcks

egenskaper vid bromsning endast kan erhållas om bromsverkan vid

såväl optimalt slip som låst hjul studeras. För ett konventio-

nellt sommardäck ligger optimalt slip någonstans mellan 13 och

17% vid rimliga bilhastigheter. Valt värde är som regel inte

kritiskt på grund av friktion/slipkurvans flacka form i om-

rådet. På grund av att vinterdäck och i synnerhet dubbade så-

dana har annorlunda fjädringsegenskaper i omkretsens led än

konventionella sommardäck kunde man inte utan vidare anta att

optimalt slip för dem låg i närheten av detta område. Mät-

ningarna inleddes därför med en kartläggning av de utvalda

däcken i detta avseende. Den fortsatta undersökningen utför-

des därefter som en serie jämförelser mellan däcken där var-

je däck provades vid just det slip som under inledningsfasen

bestämts såsom Optimalt. Jämförelserna kompletterades med prov

vid låst hjul.

Den ursprungliga avsikten var att pröva däckens bromsverkan

vid två hastigheter, 50 och 70 km/h. Den senare hastigheten kan

tyckas vara hög vid ishalka men tidigare undersökningar vid SVI

hade visat en liten, men fullt märkbar friktionsförbättring

med ökande hastighet och meningen var att åter kontrollera

förhållandena i detta avseende. Den bana, som slutligt kunde

användas vid försöken, tillät tyvärr en hastighet av högst

50 km/h. Samtliga prov har därför utförts vid denna hastighet.

För studiet av bromsverkan har en av institutets friktionsmät-

vagnar, BV5 (beskrivning i VTI:s rapport nr 2, 1971), använts.

Inga broms- eller körprov med vanliga bilar har utförts för att

jämföra de olika däcken eftersom institutet anser att det vid

sådana förfaranden under vinterförhållanden krävs en alltför

stor mängd prov för att resultatet skall få en rimlig preci-

sion. Vidare drar bilprov med sig säkerhetsproblem för-del-

tagande personal som måste lösas.



Sammanfattningsvis gäller således att bromsverkan för de ut-

valda däcken har studerats under jämförande prov medelst VTI:s

friktionsmätvagn BV5 vid optimalt slip och vid låst hjul, vid

3.000 N hjulbelastning och vid 50 km/h.

I efterhand restes önskemålet om en översikt av statisk dubb-

kraft och dubbutstick för de i undersökningen ingående däcken.

Tyvärr hade då mätningarna av bromsverkan på såväl isunderlag

som barmark utförts och det kunde ifrågasättas om däcken var

helt representativa med avseende på utstick och dubbkraft. Av

denna anledning utfördes undersökningar av just utstick och

dubbkraft även på några andra, identiska däck som använts vid

VTI undersökningar av beläggningsslitage.

För dubbkraftmätningarna användes en apparat som tillverkats

tidigare vid institutet och som möjliggör mätning av den kraft

varmed en dubb i den av normala hjulbelastningen alstrade kon-

taktytan påverkar ett plant, stelt underlag. Dubbkraften

ökar successivt från noll vid inträdet i kontaktytan mot ett

maximum då dubben befinner sig lodrätt under hjulaxeln. Denna

maximikraft har här betraktats som karakteristisk parameter och

har samordnats med utsticket. Det bör påpekas att det även finns

andra metoder i bruk att bestämma en karakteristisk dubbkraft

t ex genom att mäta kraften som erfordras för att trycka in en

dubb till jämn nivå med den omgivande delen av det obelastade

däckets slitbana. Andra metoder behöver rimligtvis inte ge

samma resultat som den här använda.

Däck

Det förekommer i dag två däcktyper som är markant olika vad

beträffar stommens uppbyggnad. Den ena, äldre typen är diago-

naldäcket och den andra - och således yngre - är radialdäcket.



10.

I båda fallen beståi stommen av kordlager (kordlager = skikt

av parallellt, tätt liggande trådar). I diagonaldäcket korsar

trådarna i olika lager varandra och bildar på så sätt en korg-

liknande stomme med god styrka, medan trådarna i radialdäckets

kordlager löper från punkter på fälgens ena sida till likbeläg-

na punkter på fälgens andra sida. Radialdäckets stomme skulle

således inte hålla ihop om den inte försågs med en utanpålig-

gande gördel eller bälte av kordlager med periferiskt löpande

trådar. Diagonaldäcket kan naturligtvis också utföras med ett

bälte, men denna däcktyp är mindre vanlig, åtminstone i Eur0pa.

Olikheterna i stomuppbyggnad medför karakteristiskt skilda

vägegenskaper för de båda typerna. Detta är särskilt märk-

bart i kurvor, där _ vid samma komfortegenskaper i övrigt -

radialdäcket ger kvickare respons vid en företagen manöver.

I undersökningen innefattades således såväl diagonal- som _

radialdäck och det ansågs lämpligt att stanna för samma fabri-

kat och storlek som i den redan påbörjande undersökningen vid

VTI av beläggningsslitage, nämligendiagonaldäcket Gislaved

Brodd 16 M+S och radialdäcket Gislaved Brodd ll6 M+S (stål-

gördel), båda med dimensionen 165-15.

Däck av nämnda slag anskaffades i såväl odubbat som dubbat ut-

förande. De senare var försedda med vardera llO Secomet enl

flänsdubbar fördelade efter sex, symmetriskt om däckets ekva-

torplan belägna och parvis lika ingreppslinjer. Med hänsyn

till tid och kostnader ansågs det från början inte möjligt

att undersöka mer än en dubbning i varje däcktyp.

Efter hand utvidgades emellertid undersökningen till att om-

fatta ytterligare två dubbtyper, nämligen dels Fagersta nya

s k fjädrande dubb och dels - något senare - en finsk dubb,

Unist0p. Den förra dubben består av en plastmantel i vilken ett

hårdmetallstift är glidbart anbringat. Stiftets utstick när

dubben är monterad åstadkommes av en gummifjäder under stif-

tet. Meningen är att man på detta sätt ska begränsa dubbkraf-



ll.

ten mot vägbanan och därmed minska beläggningsslitaget men

ändå ha kvar slirskyddseffekten på is. Denna dubb monterades

till ett antal av 110 st i Gislaved Brodd 116 M+S. UnistOp-

dubben har också ett hårdmetallstift i en plastmantel, men

stiftet är fastgjutet i plastmanteln. Måttlig dubbkraft med

åtföljande ringa beläggningsslitage sägs också här vara en av

konstruktionens fördelar. Till undersökningens förfogande

ställdes Nokia Hakkapeliittadäck 165 R 15 med 144 st Unistop-

dubbar.

En ny typ av vinterdäck har utvecklats på senare tid. De nya

däcken ska inte ha dubbar (åtminstone var inte detta meningen

från början) och en nästan lika god bromsverkan på is som med

dubbade däck påstås kunna erhållas genom att slitbanans gum-

miblandning är speciellt avpassad för ändamålet. Däckurvalet

till undersökningen kompletteradesmed tre olika fabrikat av

sådana specialdäck, nämligen Uniroyal Rallye M+S Plus, Conti-

nental Contact M+S och Trelleborg Polar Friction samtliga med

radialstomme och av dimensionen 165-15.

För referensändamå] undersökningen igenom användes det dia-

gonaldäck för sommarbruk av dimensionen 165-15 och fabrikat

Goodyear som VTI normalt använder vid undersökningar av belägg-

ningars friktion.

Ett par exemplar av varje däckvariant anskaffadeseftersom

det kunde befaras att det i synnerhet vid provningarna med

låst hjul lossnade några dubbar.

Strängt taget borde flera exemplar av varje däckvariant ha

gått med under hela undersökningen för att undvika inverkan

på slutresultatet av skillnader mellan olika exemplar. VTI:s

erfarenheter från tidigare mätningar antyder emellertid att

olika exemplar av samma däcktyp och fabrikat skiljer sig obe-

tydligt från varandra i friktionshänseende om inga betydande

förändringar med typen i fråga vidtagits och man nöjde sig

därför här med att jämföra två identiskt lika, dubbade dia-

gonaldäck.



12.

Samtliga däck var i princip nya och hade endast körts in 500 km

på barmark före mätningarna. De monterades på fälgar av dimensio-

nen 5Jx15 med inre övertryck 140 kPa för diagonaldäck och 160

kPa för radialdäck.

Sammanfattningsvis har således 10 däckvarianter undersökts.

Härav var tre odubbade radial- och diagonaldäck av konventio-

nell typ_samt tre odubbade radialdäck av ny typ. Vidare var

fyra dubbade radial- och diagonaldäck. Antalet dubbtyper var

tre. Samtliga däck var av dimensionen 165-15.

En sammanställning av data för däcken, dubbantal, dubbutstick

m m, återfinns i däckförteckningen på sid 25. Det är avsikten at1

däckförteckningen ska kunna studeras direkt i samband med dia-

grammen, fig 3-13 och därför saknas referensdäcket 001, kon-

ventionellt sommardäck, i förteckningen. För att i någon mån

underlätta identifiering och särskiljande av olika däcktyper

finns intill numren i däckförteckningen en kolumn med kodbeteck-

ningar. Beteckningarna återkommer således jämsides med däck-

nummer i resultatdiagrammen.

Dubbarnas dimensioner framgår av fig 1.

Beläggningstyper och isskikt

Ett önskemål som restes redan i samband med projektformule-

ringen var att däcken skulle undersökas på såväl skrovligt

som slätt underlag med överdrag av tunn is. Isskiktets tjock-

lek skulle inte vara större än att underlagets textur direkt

reproducerades genom skiktet. Eftersom det knappast var rea-

listiskt att genomföra två omgångar prov på olika ställen måste

således den skrovliga och släta ytan finnas till hands på för-

söksplatsen. Efter några försök på Dala Airport i Rommehed,

vilka tyvärr strandade på grund av de långvariga blidvädren

under denaktuella vinterperioden, förflyttades all utrust-

ning till Hallvikens flygplats vid Strömsund där proven slut-

liten kunde genomföras i stort sett i önskad omfattning.
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På Hallviken fanns en slät yta tillgänglig med textur som en

normal Ab 12t samt en skrovlig yta med textur svarande mot en

ytbehandling. Som tidigare nämnts kunde endast korta anlopps-

sträckor arrangeras varigenom mätekipagets högsta hastighet

under mätning blev 50 km/h. Denna brist var måhända mer betydel-

sefull för de efter vinterperioden utförda barmarksproven än

för de egentliga vinterväglagsproven.

De tunna isskikten framställdes genom att från en långsamt

gående bil duscha belägggningsytorna med vatten, naturligtvis

med den förutsättningen att temperaturen låg stabilt under OOC.

Det visade sig ganska snart att solvärmen gjorde framställningen

av just tunn is hasardbetonad och mätningarna måste därför utfö-

ras under dygnets mörka del.

Isskiktets tjocklek kontrollerades genom att små, tunna plåtar

lades ned i beläggningen i det stråk som vattnades. Isskikt-

tjockleken bestämdes sedan med en s k lackskiktsmätare. Det är

klart att övertäckningen särskilt på den skrovliga beläggning-

en inte annat än genomsnittligt kunde motsvara mätresultatet

från lackskiktsmätaren men någon annanmätmetod stod ej till

buds och skikttjockleken var förvånansvärt reproducerbaråt-

minstone från gång till gång. Det enda krav som från början

ställdes på skikttjockleken var att den skulle vara mindre än

dubbutsticket och den hölls under hela undersökningen vid 0,3

mm.

Dubbarna rev naturligtvis sönder de tunna isskikten och dessa

måste därför förnyas med jämna mellanrum. Genom att vid kör-

ningen successivt förflytta mäthjulets spår i sidled var det

dock möjligt att göra flera prov i en följd. Vid förnyelsen

av de tunna isskikten smältes de gamla först ned och torkades

upp med gasollåga för att hindra en successiv uppbyggnad av

skikttjockleken, särskilt i botten av beläggningarnas skrov-

ligheter.
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En slät isyta med skikttjocklek större än dubbarnas utstick

("tjock is") framställdes också, men detta var ett helt

trivialt problem.

Sammanfattningsvis var det således fråga om fem underlagsva-

rianter nämligen: tjock (slät) is, tunn is (0,3 mm) på slät

yta, tunn is (0,3 mm) på skrovlig yta, våt slät barmarksyta

samt våt skrovlig barmarksyta.



15.

METODIK

Under föregående avsnitt har nämnts att undersökningen i hu-

vudsak gällt att bestämma bromsverkan vid Optimalt slip och

vid låst hjul för en utvald grupp däck på några typer isunder-

lag samt på våt barmark.

Friktionsundersökningar på is med ett stort antal däck inne-

bär alltid stora svårigheter eftersom isens karaktär ändras

med temperatur, luftfuktighet, solstrålning m m. Här var det

dessutom fråga om att göra jämförande prov på isskikt som

måste förnyas med jämna mellanrum.

Det ansågs därför lämpligt att bryta ned den experimentella

undersökningen på is i små, "självförsörjande" enheter s k

elementarförsök där däcken varje gång jämfördes med ständigt

återkommande referenser, i detta fall det odubbade diagonal-

däcket för sommarbruk (001) samt ett konventionellt dubbat

diagonalvinterdäck (004/006). Till de elementarförsök där de

nya odubbade specialdäcken prövades fogades ytterligare en

referens som ansågs ge en intressant jämförelse nämligen ett

odubbat konventionellt radialvinterdäck (003). Här erhölls

således en jämförelse mellan däck med samma principiella stom-

uppbyggnad men med olika gummiblandning i slitbanan. Varje

elementarförsök upprepades med jämna mellanrum under under-

sökningens lopp, i allmänhet fem gånger dock minst tre. Luft-

och bantemperatur uppmättes vid varje elementarförsök.

Genom att förlägga mätsträckorna med de olika underlagsvarian-

terna med is i följd efter en rak linje kunde resultat erhål-

las från alla tre underlagen vid en ennka körning över prov-

sträckan.

Mätningarna vid låst hjul utfördes först sedan mätningarna vid

Optimalt slip avslutats eftersom dubbar i olyckliga fall kan

lossna vid prov med låst hjul. Av samma anledning utfördes

barmarksproven efter isproven trots att den aktuella vintern

bjöd på rikliga tillfällen för barmarksprov.
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Försöksuppläggningen i tablåform återfinns i_fig 2, sid 26.

En strikt uppdelning i elementarförsök tillämpades inte vid

barmarksproven. Erfarenheten visar nämligen att underlags-

variationerna över en måttlig tidtymd då inte är större än

att man kan fånga in dem genom några återkommande prov med

referensdäck.

Undersökningarna av statisk dubbkraft och utstick utfördes med

en anordning som tidigare tagits fram vid statens väginstitut

och som beskrivits i ett tekniskt meddelande från väginstitutets

maskintekniska avdelning den 28 maj 1970. I princip mäts medelst

denna anordning den största statiska tryckkraften från dubben

då den befinner sig inom den kontaktyta som alstras vid normal

belastning av däcket.
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RESULTAT

Det har tidigare i rapporten antytts att friktionen mellan is-

bana och däck varierar med temperatur, luftfuktighet m m.

Eftersom försöken på is här varade 4-5 veckor under februari-

mars så kunde varken slumpmässigt eller systematiskt varierande

klimatbetingelser undvikas. Detta återspeglas i försöksmateria-

let som friktionsvariationer, vilka lätt kan maskera reella

skillnader vid jämförelser mellanolika däck.

Försök har gjorts att relatera friktionsnivåerna till tempera-

turen men inga signifikanta tendenser har kunnat iakttas.

.Detta måste bland annat bero på att varken luft- eller ban-

temperatur är rätt parameter vid beskrivning av friktionens

temperaturberoende. Den rätta parametern borde vara den s k

interfaciala temperaturen, men inga resurser att mäta denna

har stått till buds. Vidare är isunderlagets förhistoria med

avseende på temperatur av betydelse för bl a isens hårdhet och

sprödhet - dvs fysikaliska egenskaper som inverkar på dubbar-

nas effekt.

Försöksuppläggningen med återkommande referens medger emeller-

tid att man delvis kan gå förbi detta problem genom att inom

försöksmaterialet bilda differenserna mellan försöksobjekt

(däck X, Y, Z osv) och aktuella referensdäck. Längre fram pre-

senteras ytterligare en använd metod, som är principiellt lik-

artad, men dessutom medger signifikansberäkningar.

Differensernas medelvärden för varje däcktyp har represente-

rats i stapeldiagrammen, fig 3-13, som således tillsammans ut-

gör en grafisk framställning av den del av försöksmaterialet

som gäller bromsverkan. Vid bedömning av resultatet är det

viktigt att komma ihåg att undersökningen gäller nya däck, dvs

däck som vart ocheünzkörts in ca 500 km men därutöver endast

använts under själva provningarna.
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För diagrammen gäller i övrigt följande. De ur materialet fram-

räknade differenserna har för åskådlighetens skull inte avsatts

från noll utan hänförts till en fiktiv referensnivå (streckad

linje), som egentligen är medelvärdet för sommardäcksreferensen

under hela den tidsperiod som var aktuell för underlaget i-

fråga. Man bör på detta sätt bättre kunna se vad en friktions-

förändring är värd. Vidare omges differensernas medelvärden

(heldragen, tjock linje) för proven på is i diagrammen av en

snedstreckad yta som vid optimalt slip begränsas av standard-

avvikelsen och vid låst hjul begränsas av största och minsta

värde. Anledningen till att standardavvikelsen inte beräknats

vid låst hjul är att antalet prov var för litet för en menings-

full beräkning.

Såsom nyss nämnts har jämförelserna mellan de olika däcken

också skett med en annan metod, nämligen kovariansanalys. De

allmänna slutsatserna av denna analys överensstämmer i stort

sett med de enkla jämförelserna mellan differenser, men meto-

den medger dessutom en kvantifiering av effekterna på ett

korrektare sätt. Kovariansanalysen har utförts av Roland

Pettersson, VTI, och har fogats till rapporten som en separat

bilaga.

Tabell 2 ger det samlade siffermässiga resultatet av dubbkraft-

och utsticksmätningarna och diagrammet, fig 14, framställer

samma resultat i grafisk form. Rektanglarna som omger medel-

värdena i figuren avgränsas av spridningsmåtten.
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DISKUSSION AV RESULTATET/

Väggrepp på isunderlag

De beräknade differenserna utgör en god grund för jämförelser-

na mellan olika däcktyper. Spridningen är måttlig med hänsyn

till de varierande temperaturförhållandena. Det tycks ej ha

inverkat på Spridningen att temperaturvariationerna varit

större för några däck i vissa sekvenser av prov. Den är dock

i allmänhet större på det skrovliga underlaget än på de övriga

vilket möjligen torde kunna förklaras av svårigheterna att där

få samma homogena övertäckning med is vid alla prov.

Fig 3 visar en jämförelse på de tre underlagstyperna - tjock

is, tunn is slätt underlag, tunn is skrovligt underlag - mellan

två identiskt lika, dubbade diagonalvinterdäck vid optimalt

slip. överensstämmelsen är som synes god, vilket ger stöd för

en viss generalisering av övriga försöksresultat. De tre refe-

rensnivåerna 0,07, 0,15 och 0,39, som återkommer vid resterande

prov vid optimalt slip visar att friktionen även för ett odubbat

däck tilltar med isytans skrovlighet. Det är emellertid omöjligt

att säga till vilken del det är fråga om en ren skrovlighets-

effekt eller om att ett mindre antal beläggningstOppar saknat

isöverdrag. De dubbade däcken ger i stort sett 0,1 bättre frik-

tion än sommardäcket, oavsett referensnivå.

Diagrammen, fig 4-6, visar en fullständig jämförelse vid Opti-

malt slip mellan samtliga däck på samtliga isunderlag. Förbätt-

ringen, «0,1, med konventionella dubbade vinterdäck jämfört med

sommardäck består. En viss liten överlägsenhet med dubbat radial-

däck kan spåras. Jämförelsen med odubbade konventionella vin-

terdäck, Som bara är obetydligt bättre än sommardäcket på tjock

is och på tunn is, slätt underlag, visar att det på sådant under-

lag är fråga om en ren dubbeffekt för de konventionella dubb-

ningarna. Jämförelsen med odubbade konventionella vinterdäck

på tunn is, skrovligt underlag pekar däremot på att förbättringen

på detta underlag måste tolkas som en mönstereffekt. Den fjäd-

rande dubben och den plastmantlade dubben har på tjock is och
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på tunn is, slätt underlag en litet bättre effekt än odubbade

konventionella Vinterdäck. Det samma gäller de odubbade special-

däcken, som för Övrigt sinsemellan tydligen har tämligen lik-

värdiga friktionsegenskaper. Friktionsförbättringen för dem är

ca 0,05 jämfört med sommardäcket på de nyss nämnda underlags-

typerna.

Diagrammen, fig 7-9, visar samma jämförelser som fig 4-6 men

nu vid låst hjul. Det första man observerar är att referens-

nivån för låst hjul på tjock is ligger vid 0,13 medan motsvarande

nivå vid optimalt slip var 0,07. Av detta får inte dras några

slutsatser om förhållandet mellan friktionen vid låst hjul och

vid Optimalt slip eftersom serien vid låst hjulutfördes vid ett

senare tillfälle än serien vid optimalt slip. Normalt är skill-

naden mellan friktionen vid låst hjul och friktionen vid opti-

malt slip ganska obetydlig för ett odubbat däck på is. Vidare

sprider faktiskt differenserna mindre vid låst hjul än optimalt

slip på tjock is och tunn is, slätt underlag, trots att ett

ogynnsammare spridningsmått använts vid låst hjul. Den närmast

till hands liggande förklaringen är att isunderlagen hade jämna-

re kvalité vid proven med låst hjul.

De effekter som kunde konstateras vid Optimalt slip återfinns i

stort även vid låst hjul, men förminskade. Konventionellt dub-

bade vinterdäck ger således en viss förbättring och konventio-

nella odubbade vinterdäck, vinterdäck med fjädrande dubbar

samt odubbade specialdäck intar en mellanställning vid jäm-

förelser med sommardäck. På tjock is och på tunn is, slätt

underlag är förbättringen med konventionell dubbning av stor-

ledsordningen 0,05. På tunn is, skrovligt underlag är dock

förbättringen med konventionell dubbning ungefär av samma

storleksordning - 0,1 - som vid Optimalt slip eller till och

med något större. Detta måste vara en dubbeffekt eftersom för-

bättringen med övriga däck är mindre än 0,05.
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Väggrepp på barmark

 

Diagrammen, fig lO-ll, visar effekterna vid optimalt slip på

våt barmark och diagrammen, fig 12-13, effekterna vid låst hjul,

likaledes på våt barmark.

De konventionellt dubbade däcken är något sämre än sommar-

däck på slätt underlag vid optimalt slip, fig ll, men däremot

något bättre på skrovligt underlag, fig 10. Det är knappast

någon skillnad mellan konventionellt dubbade radial- och dia-

gonalvinterdäck i detta avseende. Denna iakttagelse om dubbade

radial- och diagonalvinterdäck håller för Övrigt för alla bar-

marksprov. Att dubbarna har en negativ inverkan vid optimalt

slip kan man se av en tvärjämförelse med odubbade men 1 Övrigt

lika däck. Man ser desutom att de konventionella odubbadedäcken

är mellan 0,05 och 0,1 bättre än sommardäcket vid Optimalt slip.

De odubbade specialdäcken är klart bättre än sommardäcken och

även bättre än de övriga odubbade däcken vid Optimalt slip.

Däcket med fjädrande dubbar intar som vid isunderlagen en mel-

lansxällning till konventionellt dubbat och odubbat. Däcket med

plastmantlade dubbar är sämre än sommardäcket både vid slätt

och skrovligt underlag.

Samtliga iakttagelser vid Optimalt slip står sig inte vid låst

hjul, diagrammen, fig 12-13. Konventionella odubbade vinterdäck

är som förut bättre än sommardäcket men det är också nästan

genomgående de dubbade däcken till-och med på det släta under-

laget. De odubbade specialdäcken har inte samma överlägsenhet

vid låst hjul som vid optimalt slip, på det skrovliga under-

laget är i bästa fall ett av dem likvärdigt med sommardäcket.

Statisk dubbkraft och dubbutstick

Materialet från undersökningen medger inga omfattande slutsatser

men tabell 2 och fig l4 antyder att i stort sett samma dubbkraft

för konventionella dubbade radialdäck som för konventionella dub-

bade diagonaldäck erhålls vid något mindre utstick för radial-

däck. Förhållandet är i och för sig naturligt med tanke på det
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fasta understöd som radialdäckets bälte ger. Det dubbade radial-

däckets vägförstörande verkan borde således kunna vara något

mindre än det dubbade diagonaldäckets trots att det förra har

något bättre väggrepp på is än det senare.

Av tabellen framgår vidare att dubbkraften för radialdäck vid

oförändrat utstick stiger med inre lufttrycket inom det under-

sökta området. Motsvarande inverkan vid diagonaldäck kan inte

spåras. Det kan således vara motiverat att ge akt på och inte

använda högre inre lufttryck än nödvändigt för dubbade radial-

däck.

Däcket med fjädrande dubbar, slutligen, ger endast omkring halva

statiska dubbkraften jämfört med de övriga men tyvärr har däcket

ifråga också betydligt sämre väggrepp.
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SLUTORD

Med konventionella dubbdäck, försedda med dubbar till antal

och med utstick i överensstämmelse med gällande föreskrifter,

kan man på isunderlag erhålla en blygsam friktionsförbättring

av storleksordningen O,l vid bästa inbromsning (optimalt slip)

och 0,05 vid panikbromsning (låst hjul), allt i jämförelse

med sommardäck. Så tillvida överensstämmer resultatet med tidi-

gare undersökningar (SVI Specialrapport 38, 1965).

Man kan i detta sammanhang inte undgå att göra den reflexionen

beträffande dubbdäcken att om man tänker sig att förbättringen

vid optimalt slip representerar den marginal man har vid kon-

fliktfri körning i egen takt och att förbättringen vid låst

hjul representerar marginalen i paniksituationer så har man ju

den minsta marginalen där man behöver den största.

Dubbarnas effekt på tunn is, slätt underlag är varken bättre

eller sämre än effekten på tjock is. På tunn is, skrovligt

underlag syns däckmönstret kunna inverka mot förbättrat väg-

grepp och dubbarnas betydelse är mindre.

Jämförelser mellan konventionellt dubbade radial- och diago-

nalvinterdäck pekar något till radialdäcks fördel, men skill-

naden är knappast mer betydande än att andra egenskaper hos

däcken kan få fälla avgörande vid val dem emellan.

Odubbade specialvinterdäck eller konventionella däck med spe-

cialdubbar kan ibland ge en viss förbättring av väggreppet på

isunderlag jämfört med sommardäck, men är inte mycket bättre

än odubbade konventionella vinterdäck. Man vill från vissa

håll hävda att det går att minska dubbkraften vinkelrätt mot

vägbanan utan att väggreppet försämras därigenom. Materialet

här från specialdubbar med gummifjäder motsäger detta påstående

men är inte tillräckligt omfattande för att man skall vara

helt säker.
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Dubbarnas effekt ur väggreppssynpunkt på våt barmark är inte

entydig; beroende på underlagets karaktär kan den vara posi-

tiv eller negativ. Inverkan är emellertid så pass liten att

den knappast kan ha betydelse vid en allsidig bedömning av

dubbarnas nytta eller skada. Skillnaden mellan olika sommar-

däck kan sannolikt vara av samma storleksordning.
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Tabell 1, Däckdata

Nr Beskrivning Fabrikat Typ Dubbantal Utstick

Odubbat diagonal . Brodd 16 _ _
002 vinterdäck Glslaved M+S

Odubbat radial . Brodd 116
003 vinterdäck Glslaved M+S

004 Dubbat diagonal Gislaved Brodd 16 110 Enfl 1,1-
006 vinterdäck M+S Secomet 1,2 mm

005 Dubbat radial Gislaved Brodd 116 110 Enfl 1,0-

007 vinterdäck M+S Secomet 1,2 mm

011 Dubbat radial Gislaved Brodd 116 110 Fjädr 0,9-
013 vinterdäck M+S Fagersta 1,1 mm

018 Dubbat radial Nokia Hakka- 114JP1astn10,7 mm

019 vinterdäck peliitta Unistop ©,4-1,D

008 Odubbat special Uniro al Rallye M+S _ _
009 radial vinterdäck y plus

014 Odubbat special . _ _
015 radial vinterdäck . Continental Contact M+S

016 Odubbat special Trell b Polar _ _
017 radial vinterdäck e org Friction
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Fig 1. Undersökningens dubbar Fig 2. Försöksuppläggning

2
6
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Fig 3. Jämförelse vid gptimalt Slip mel- Fig 4. Friktionstal vid Optimalt 5119 på tjock is.
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Fig 5. Friktionstal vid optimalt Slip på tunn is,
slätt underlag.
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Fig 6. Friktionstal vid ggtimalt Slip på tunn is,
skrovligt underlag.
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Fig 9; Friktionstal vid låst hjul på tunn is, F19 10. Friktionstal vid optimalt Slip på bar-
skrovligt underlag. mark, skrovligt underlgg. 3
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F19 11. Friktionstal vid ogtimalt Slip på bar-
mark, slätt underlag.
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F19 12. Friktionstal vid låst hjul på barmark,
slätt underlag.
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Tabell 2, statisk dubbkraft och utstick

Däck Utstick mm Dubbkraft N Inre

lufttryck

medel- sprid- medel- sprid- kPa
värde ning värde ning

007 1.4 0.13 177 18 180

010 0.9 0.26 82 11 180

D7 2.0 0.21 127 11 180

R7 1.8 0.09 148 13 180

.D8 2.5 X 0.53 147 23 150

2.5 v 0.53 147 33 180

2.6 0.52 147 41 210

R8 1.6 0.08 167 19 150

1.6 0.08 178 18 180

1.6 0.08 185 30 210

  



Bilaga

JÄMFÖRELSE AV DÄCKUTRUSTNING MED HJÄLP AV KOVARIANSANALYS

Kovariansanalys används för att

- korrigera för skillnader i experimentella betingelser

mellan grupper och individuella experiment.

- reducera slumpmässig variation vid jämförelse mellan

grupper.

Parallellt med varje försök köres ett vanligt sommardäck, s k

referensdäck. Försöksresultaten uppvisar vanligtvis starka

samband mellan uppmätta friktionstal för experiment- och re-

ferensdäck i enskilda försök. Detta gör kovariansanalysmeto-

den lämplig för jämförelse mellan olika däckstyper.

Kovariansanalysmetoden beskrives enklast med följande figur.

grupp 1
Y

/ d grupp 2

2 /
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_ _ 4 $_'X

X1 X2

Y = friktionstalet för försöksdäck

X = friktionstalet för referensdäck

Figuren visar att skillnaden mellan ?1 och ?2 är starkt be-

roende av skillnaden mellan Xl och X2. Med kovariansanalys

beräknas skillnaden mellan parallellanpassade regressionslin-

jer - d - för godtyckligt X. Genom detta förfarande kompense-

ras jämförelsen mellan försöksgrupper för olikheter i försöks-

betingelser. Dessutom reduceras variationen i Y till residual

variation runt regressionslinjerna vilket ytterligare ökar

precisionen i jämförelsen. Innan jämförelsen kan göras mellan



regressionslinjernåstelnan förvissa sig om att linjerna ej

har signifikant skillnad i lutning. I diagrambilagorna verkar

differenserna i lutning mellan linjerna vara ganska stora, men

detta beror på ett mycket litet antal observationer i grupper-

na, och är atthänföra till normal slumpmässig variation.

Resultat av Kovariansanalysen

Resultaten presenteras dels i form av plottade diagram, se

tabellbilagan, och dels i nedanstående resultatsammanställning.

I diagrammen stå Y och X för friktionstalen för experiment

resp referensdäck.

Eêli§2§§_§âäsäsez_§êz_iämâêäzê

Optimalt slip - låst hjul

Konventionella dubbdäck - ej dubbade däck

Radialdäck - diagonaldäck

Konventionella dubbdäck - däck med fjädrande dubb

Odubbade specialdäck - konventionella dubbdäck - ej

dubbade däck

m
w
a
l
-
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O

Optimalt slip - låst hjul

Bromsning med låst hjul förefaller i detta experiment att ha

större reproducerbarhet än bromsning med Optimalt Slip. Detta

framgår speciellt tydligt i diagrammen för slät väg med tunn

is och för tjock is där X-värdena i samtliga fall klumpar sig

runt 0,12-O,l4. I diagrammen för skrovlig vägmed tunn is är

spridningen dock större. Resultaten vid jämförelse mellan

olika däck vid låst hjul pekar på enobetydlig skillnad i

bromseffekt. Endast i ett fall uppnås en svag signifikans,

detta vid jämförelse mellan dubb - ej dubb på skrovlig väg-

bana med tunn is. Denna skillnad bygger dock på endast två

observationer i icke dubbgruppen och bör därför tolkas med

försiktighet.

Proven vid optimalt slip uppvisar en helt annan bild, varför

vi i fortsättningen endast kommer att analysera dessa.



Konventionella dubbdäck - ej dubbade däck

Dubbeffekten är signifikant för samtliga tre väglag, se dia-

gram 1 (här avses den konventionella dubben). Absolut ökning

i friktionstal genom användandet av dubbar framgår av nedan-

stående sammanställning, där även standardfel av medelökningen

anges, SE(d).

  

_Väglag d i SE(d) t Signifikans-
nivå

Slät Väg med tunn is 0,085 i 0,014 6,27 p <:0,001

Tjock is 0,080 i 0,010 8,40 p <:0,001

Skrovlig väg med 0,108 i 0,027 4,00 p <:0,001
tunn is

 

  

 

  

Radialdäck - diagonaldäck

Jämförelse mellan odubbade radialdäck och diagonaldäck ger

ingen skillnad i bromseffekt, se diagram 2.

Diagram 4 visar samma jämförelse för dubbade däck. Här ger

radialdäcket en något kraftigare bromseffekt på slät vägbana

med tunn is, medan någon skillnad i bromseffekten på övriga

vägbanor ej kan påvisas.

Konventionella dubbdäck - däck med fjädrande dubb

Den fasta dubben är överlägsen den rörliga dubben på samtliga

tre prövade väglag, se diagram 3. Skillnader i bromseffekt

framgår av nedanstående sammanställning.



  

Väglag d i SE(d) t Signifikans-
nivå

Slät väg med tunn is 0,133 i 0,018 7,31 P '<0,00l

Tjock is 0,075 i 0,021 3,58 p <0,01

Skrovlig väg med 0,135 3: 0,020 6,75 p < 0,001
tunn is

 

 

 

  

Odubbade specialdäck - konventionella dubbdäck - ej dubbade

däck

 

Det odubbade specialdäcket ger ingen signifikant skillnad i

bromseffekt jämfört med vanligt vinterdäck för något av de jäm-

förda-väglagen, se diagram 5. Det konventionella dubbdäcket

har högre friktionskoefficient än det odubbade specialdäcket

utom för tjock is där variationen i försöksutfallet verkar

ligga över det normala.
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