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FÖRORD

I denna rapport framlagda utredning har skett på uppdrag av Statens

trafiksäkerhetsverk. Den har gjorts av en projektgrupp bestående av

överingenjör Åke Rosengren (projektledare), överingenjör Olle Nordström

och avdelningsdirektör Evert Ohlsson.

Utredningen redovisades i oktober 1972 i form av ett råkoncept att an-

vändas i trafiksäkerhetsverkets arbete med normskrivning. Den har be-

dömts vara av så allmänt intresse att den borde redovisas i institutets

rapportserie.

Inga förändringar av större betydelse har gjorts i konceptet vid utar-

betandet av nu föreliggande rapport, och utvecklingen efter hösten 1972

har icke behandlats. Resultatet från en körning på Bromma-banan för

jämförelse av dubbade radial- och diagonaldäcks vägslitage har således

icke berörts. Det må nämnas att detta resultat, som erhållits vid låg

hastighet, icke stöder förordandet av radialdäck för dubbning från

vägslitagesynpunkt.

Underlaget för tekniska bestämmelser för dubbdäck har i en del avseen-

den visat sig svagt, och det skulle vara omöjligt att med vetenskaplig

stringens från förefintligt forskningsmaterial komma fram till me-

ningsfulla bestämmelser. Tekniska bestämmelser för dubbdäck är dock

nödvändiga, inte bara med hänsyn till beläggningsslitaget utan också

med hänsyn till säkerheten.

En del av slutsatserna i utredningen har måst baseras snarare på logiska

resonemang än på direkta undersökningsresultat. En särskilt besvärlig

fråga har Varit hur många dubbar ett däck bör ha.

Stockholm i november 1974

Åke Rosengren
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Rapport Nr 57

Sid 2

UNDERLAG FÖR TEKNISKA BESTÄMMELSER OM DUBBDÄCK -

EN UTREDNING OM DUBBARNAS FUNKTION OCH SKADEVERKAN

1 INLEDNING Sid

2 DUBBDÄCK OCH NOMENKLATUR

2.1 Dubbar

2.2 Däck och montering av dubbar

2.3 Dubbutstick

2.4 Statisk dubbkraft

2.5 Dynamiska krafter

2.6 Utmattning av gummit vid dubben

3 ALLMÄNT OM SLITAGEPROCESSEN OCH SKADEFAKTORERNA

3.1 Slagverkan genom dubbarnas rörelseenergi

3.2 Verkan av andra dynamiska krafter än de rörelse-
energibetingade

3.3 Repning

KRAFTÖVERFÖRINGEN MELLAN IS OCH DUBBAT DÄCK

4.1 Bromskrafter vid låst hjul

Krafter vid lågt Slip

4.3 Sidkrafter

5 DE ENSKILDA DUBBDÄCKSPARAMETRARNAS INFLYTANDE PÅ

BELÄGGNINGSSLITAGET OCH DUBBDÄCKENS FUNKTION

5.1 Däcktyp

5.2 Dubbens konstruktion

5.3 Material i dubben
5.3.1 Stiftet
5.3.2 Skaftet

5.4 Dubbens form

5.4.1 Stiftet
5.4.2 Skaftet

5.5 Dubbens vikt

5.6 Dubbens dimensioner

5.7 Avståndet mellan dubb och kord och dubbens
montering

5.8 Dubbutstick
5.8.1 Inflytande på beläggningsslitaget

5.8.2 Inflytande på friktionen på is
5.8.3 Inflytande på friktionen på bar beläggning
5.8.4 Inflytande på gummits utmattning
5.8.5 Förekommande dubbutstick, rekommendationer och

bestämmelser

10

12

14

14

16

16

18

18

20

20

24

25

27

27

28

30
30
31

32
32
33

33

34

36

36
36
44
46
47

48



Rapport Nr 57

5.9 Statisk dubbkraft

5.10 Antal dubbar och dubbrader

5.10.1 Inflytande på beläggningsslitaget
5.lO.2 Inflytande på friktionen på is
5 10.3 Inflytande på friktionen på bar beläggning
5.lO.4 Förekommande rekømmendationer och bestämmelser

6 SLUTSATSER

6.1 Dubbade personbilsdäck

6.2 Dubbade lastbilsdäck

7 REFERENSER

Sid 3

Sid 49

51
51
52
53
54

56

57

64

67



Sid 4

1 INLEDNING

Dubbarna ökar friktionen på is, i synnerhet vid och nära temperaturen

OOC. Om föraren icke utnyttjar detta för att öka sin hastighet, bör

en rätt användning av dubbdäck minska risken för halkolyckor i isigt

väglag. På packad snö har man inte lyckats säkert påvisa någon verkan

av de konventionella dubbarna i och för sig, däremot av vinterdäck-

mönstret. Däckmönstret är för övrigt av betydelse vid de flesta väglag.

Tyvärr har dubbarna också negativa effekterpå säkerheten. Dominerande

orsak härtill är det slitage dubbarna åstadkommer på vägytan, såväl

själva beläggningen som trafiklinjerna. Att dubbarna minskar friktio-

nen på bar beläggning av vissa typer har i allmänhet bedömts som ovä-

sentlig för vinterolyckorna då dennas relativa minskning i allmänhet

är obetydlig jämfört med den relativa ökningen av friktionen på is

vid temperaturen 000 och strax därunder. Med den nu rådandeutveck-

lingen mot stenrikare beläggningar för att minska slitaget kan riktig-

heten av denna bedömning dock ifrågasättas.

Slitaget tar sig bl a följande uttryck:

l. Uppkomst av svart slam innehållande pulvriserad beläggning som i före-

kommande fall blandas med snömodden. Om vägen har två körfält och

trafiken är 10 000 dubbade personbilar per dygn/är slambildningen,

uttryckt i torrsubstans, på våt asfaltbetongbeläggning av normal

typ i runt tal l hekto/dygn räknat per m2 över hela vägytan. Slam-

met och modden, som smutsar ned allt på och till en del omkring

vägen, försämrar synbetingelserna.

2. Uppkomst av ojämnheter av spårkaraktär i beläggningen. Dessa för-

svårar snöröjningen och moddborttagningen, försämrar bilens kurs-

hållning samt ger vattensamlingar, som bl a sänker friktionen.

3. Mycket snabb förslitning av målade trafiklinjer och dessa, som med

nuvarande teknik inte kan förnyas under vintern, är inte kvar över

hela den tidsperiod då de bäst behövs. Dock må nämnas att av mar-

keringsmassa gjutna trafiklinjer har avsevärt längre livstid, men

på grund av deras höga pris har de än så länge bara använts på

mycket hårt trafikerade leder.
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Slitaget är också förenat med stora kostnader. För beläggningarna i

landet rör de sig om totalt c:a 100 milj. kronor. Kostnaderna för

slitaget av trafiklinjerna tillkommer. En nedbringning av slitaget

borde rimligen föra med sig att mer medel kunde ställas till för-

fogande för andra säkerhetsbefrämjande åtgärder på vägarna. Det må

anmärkas, att kostnaderna skulle bli väsentligt större, om kraven

på vägstandarden skärptes. Nu tillåts mycket djupt slitage och total

bortslitning av trafiklinjer.

Såväl slitagets negativa effekter på säkerheten som kostnaderna för

slitaget nödvändiggör åtgärder att minska detta, som kan ske på föl-

jande sätt:

1. Förbättring av beläggningarnas och trafiklinjernas resistens mot

dubbslitage.

2. Ändring av Vägarnas geometri.

3. Inskränkning av dubbdäckens nyttjandetid under året.

4. Reducering av hastigheten.

5. Reducering av dubbdäckens slitageverkande faktorer.

Beläggningarnas resistens mot dubbslitage har varit föremål för in

tensivt forskningsarbete i Sverige såväl som i andra länder, och detw

ta har också lett till resultat som nu praktiskt tillämpas. Arbetet

fortsätter såväl på laboratorier som i fält, men resultaten hitintills

pekar mot att man i regel ej kan utföra asfaltbeläggningar som har

mer än dubbelt så stor slitstyrka som den i Sverige för ett par år

sedan vanligaste typen av asfaltbetong. Med ekonomiskt rimliga åtgärm

der av enbart beläggningsteknisk art förblir beläggningsslitaget myc"

ket stort, även om dubbtrafiken icke skulle ökao Därtill kommer slitaw

get av trafiklinjerna. Dessa måste alltmer utföras av massor, som ut

läggs i relativt tjockt lager för att få någon varaktighet. Massorna

H'infällas" i beläggningen och slitas i ungefär sammaborde emellertid

takt som denna för att ej ge kanter med styrande effekt på fordonen.

Så utförda trafiklinjer blir mycket dyra.

Ändring av en vägs geometri är så kostnadskrävande att en sådan av

slitaget betingad åtgärd kan vara motiverad endast i mycket speciella
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fall. Vid nyanläggning bör slitaget ingripas i övervägandena över den

geometriska utformningen, men även i sådana fall kan man bara räkna

med en marginell förbättring av situationen.

Inskränkning av dubbdäckens nyttjandetid har redan skett i och med

begränsning av dubbdäckens användning till perioden 1 oktober - 30

april, och innan dubbdäckens effekt på trafiksäkerheten i landet ut-

retts kan någon ytterligare inskränkning inte gärna diskuteras.

Reducering av hastigheten för fordon försedda med dubbdäck har till-

gripits i flera länder. Med de i Sverige gällande generella hastig-

hetsgränserna torde effekten bli liten av en sänkning av hastigheten

för personbilar med dubbdäck, varvid här förstås effekten på det av'

ett dubbdäck orsakade slitaget. För fordon med tyngre och större dub-

bar skulle effekten bli större men det förefaller rimligare att minska

dubbvikt- och storlek än att införa lägre hastighetsgränser för så-

dana fordon. Att tillåta högre hastighet för odubbade fordon än för

dubbade fordon rimmar illa med den högre friktion dubbarna ger i isigt

väglag.

Därmed återstår reducering av dubbdäckens aggresivitet mot beläggning.

En sådan utveckling kan framtvingas genom att man inför tekniska

bestämmelser för dubbdäck. Vid utformning av sådanarmåste hänsyn na-

turligtvis också tagas till "isgreppet" så att man inte förlorar för

mycket av den nyttoeffekt dubbdäcken är avsedda att ge. Även med hän-

syn till säkerheten finns det starka skäl för tekniska bestämmelser

för dubbdäck. Skillnaden i friktion mellan de olika däcken på en bil

får t ex inte vara för stor.



.l
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DUBBDÄCK OCH NOMENKLATUR

 

Dubbar

En däckdubb av stifttyp består av ett stift (för gemensam benämning

av stift och rör, se nedan, har "kärna" använts) fäst i ett skaft,

fig 1. Stiftet sticker ut från däcket och ger isgreppet. Skaftet möj-

liggör dubbens montering i däcket.

stift

Fig 1 (l)

  

 

 

 

Förutsättning för varaktig funktion av dubben är att stiftmaterialet

i förhållande till däckgummit är så resistent mot slitage att det

blir ett bestående dubbutstick. Stiftet tillverkas därför av hård-

metall, i regel bestående av korn av wolframkarbid sintrade med ko-

bolt. Stiftets motstånd mot slitage beror på

proportionerna mellan wolframkarbid och kobolt

kornstorleken hos wolframkarbiden

stiftets form och dimensioner

Stiftet har ofta formen av en solid cylinder, vars diameter är

2 1/2 mm i dubbar för personbilar och upp till 4 mm i dubbar för

tyngre fordon (2). Stiftet kan vara svagt koniskt, fig 2

Fig 2 (2)
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I skaft av stål fästs cylindriska stift normalt genom lödning och

koniska stift genom pressning.

I rördubbar som använts till tyngre fordon, är kärnan, dvs hård-

metalldelen, utformad som ett rör, vanligen med ytterdiametern 8 mm,

fig 3. I övrigt skiljer sig rördubben principiellt inte från stift-

dubben.

Fig 3 (2)

 

Skaftet har hitintills normalt tillverkats av stål. S k plastdubbar

med skaftet tillverkat av plast har dock börjat_marknadsföras igen

(plastdubbar fanns på 60-talet).

Dubben är i regel försedd med skalle, fig 1, men i övrigt varierar

skaftets form och antalet flänsar. Exempel på olika utföranden ges i

fig 4. Skallens funktion är självklar. Beträffande lämpligastefor-

men för skaftet och antalet flänsar råder delade meningar. Avsikten

med flänsarna OCh skaftutformningen är att ge dubben bättre

fäste och orientering i däcket. Enligt ett svenskt förslag till no-

menklatur räknas inte skallen som fläns, vilket dock inte slagit ge-

nom internationellt.

;
3
:

l
t
: g

äåå sååå
ääl'ä gågg

M små
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En personbilsdubb väger vanligen 2-3 g. Om skaftet består av plast

kan vikten vara 1,5 g.

Vikten av en lastbilsdubb kan uppgå till 16 g.

2.2 Däck och montering av dubbar

Dubbar monteras i huvudsak i två olika däcktyper, nämligen diagonal-

vinterdäck och radialvinterdäck. Diagonalvinterdäcken har länge do-

minerat marknaden, men på de senaste åren har radialvinterdäcken ökat

starkt i användning och däcktillverkarna räknar med att diagonalvinter-

däcken på sikt kommer att försvinna på grund av radialdäckens bättre

egenskaper på belagd väg. Detta gäller såväl styr-och bromsegenskaper

som slitageegenskaper. Mot detta står ett högre inköpspris som dock i

viss mån kompenseras av större livslängd.

Radialdäcken är försedda med ett bälte av textil- eller stålkord omedel-

bart under slitbanan. Detta bälte är byggt så att det erbjuder stort

motstånd mot förlängning och utböjning i slitbaneplanet, samtidigt som

det medger god radiell fjädring hos däcket. Bältet ger därför en planare

slitbana som kan anpassa sig till vägbanan utan större glidningar, vil-

ket är förklaringen till radialdäckens bättre egenskaper.

Numera tillverkade vinterdäck är i regel förhålade för dubbning, dvs

hålen åstadkoms redan vid formningen och vulkaniseringen av gummit. I

andra däck sker håltagningen genom borrning.

Dubbning utförs både av däckfabrikanter och gummiverkstäder.

Antalet dubbar per däck varierar med fordonsvikt, däckmönster mm. En

vanlig rekommendation har varit 10-12 dubbar per däck och 100 kg for-

donsvikt för personbilar och 120-180 dubbar per däck för lastbilar.

Dubbarna bör fördelas i däcket på sådant sätt att så många ingrepps-

linjer som möjligt bildas. Dubbarna monteras därför i sick-sack i

i. Rapport Nr 57
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linjer parallella med däckskuldrorna. Dubblinjer i mitten av däcket

undviks.

2.3 Dubbutstick

 

Dubbutsticket, som ju är nödvändigt för ett bra isgrepp, är skadligt

för vägbeläggningen, och slitaget av beläggningen ökar med dubbutstic-

ket, 3 och 5.8.

Mätning av dubbutstick sker på obelastad. dubb, och som dubbutstickets

storlek anges längden av den del av dubben som sticker utanför den om-

givande delen av slitbanan.

Det utstick dubben ges vid monteringen förändras under däckets bruknings-

tid. En sättning av dubben i däcket inträffar och dessutom förslits

stiftet och däckets slitbana olika snabbt. Efter hand närmar sig sli-

tagehastigheterna för stiftet och slitbanan varandra, och dubbutstic-

ket blir förhållandevis konstant.

Hårdmetallen och gummit följer olika slitagelagar, och en ändring av

körningens karaktär har därför olika inflytande på deras slitage. Detta

har illustrerats av Scheuba (3) i ett diagram, som återges i fig 5.
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Vid mjukare körning blir dubbutsticket alltså mindre och vid hårdare

körning större. Hårdmetallens kvalitet har dubbtillverkarna försökt

anpassa så till gummikvaliteten, att dubbutsticket efter normal kör-

ning på bar beläggning blir tillräckligt för att ge en friktionshöjan-

de effekt på is.

Gummits resistens försämras mer än hårdmetallens vid en temperatur-

höjning. Detta förklarar åtminstone till en del den olika inverkan

körningens karaktär har på slitagekurvorna i Scheubas diagram, och

att alltså gummits slitage ökas mer än hårdmetallens genom en hårdare

körning. Den hårdare körningen medför givetvis också större påfrest-

ningar för materialen och därigenom större slitage av både stiftet och

slitbanan.

För stiftet är slitaget bl a avhängigt av dubbutsticket och den sta-

tiska dubbkraften,2.4. Denna är i sin tur beroende av såväl utsticket

som gummits elasticitet och andra egenskaper omkring dubbens infäst-

ning i däcket. I det långa loppet blir det en utmattning av gummit

omkring infästningen, 2.6, och detta förlorar mycket av sina återfjäd-

rande egenskaper, vilket vill reducera dubbtrycket och därmed slita-

get av stiftet. Resultatet blir att dubbutsticket ökar.

Nya typer av dubbar, som ska ge ett tämligen konstant eller snarare

ej för stort dubbutstick, är under utveckling. En princip för åstad-

kommande av ett s k konstant utstick är att stiftet slås in till ett

nytt läge i dubbskaftet, så snart de dynamiska krafter, som uppträder

då dubben träffar beläggningen och trycks in i däcket, överskrider ett

visst kritiskt värde. Detta sker efter en tillväxt av dubbutsticket

- de dynamiska krafterna växer med dubbutsticket men även med fordo-

nets hastighet.

Busch-Jaeger GmbH, Västtyskland, har fältprov igång med dubbar

konstruerade för konstant utstick. Sådana dubbar har också börjat

marknadsföras. Dubbskaftet är utfört i ett speciellt plastmaterial.

Rapport Nr 57
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2.4 Statisk dubbkraft

 

Med statisk dubbkraft menas den kraft som dubben utsätter beläggningen

för då den befinner sig i den genom hjullasten utplanade delen av däc-

ket, dvs då dubben är intryckt i däcket. Eftersom beläggningen inte i

är absolut plan varierar kraften med dubbens läge'på beläggningen. Om,

t ex, dubben kommer på en utskjutande sten blir kraften större på

grund av att stenen trycker in dubben djupare i däcket. Kraften är

inte heller helt konstant under däckets rullning.

Den statiska dubbkraften är av betydelse för isgreppet men förorsakar

beläggningsslitage, som växer med kraften ifråga, 3 och 5.9. Den kan

också inverka menligt på friktionen på bar beläggning, 5.9.

När det är fråga om den statiska dubbkraftens storlek avses i allmän-

het ett laboratoriebestämt värde på däck i vila. Bestämningen sker ge-

nom intryckning av dubben så att stiftspetsen kommer i plan med däck-

ytan. Detta kan ske på olika sätt, och man kan därvid räkna med något

olika resultat. Statens väg- och trafikinstitut har gjort bestämningar

av den statiska dubbkraften och därvid mätt den reaktionskraft dubben

.ger när dubben befinner sig rakt under hjulaxeln och hjulet under belast-

ning vilar på ett plant och oeftergivligt underlag.

För enkelhetens skull skall behandlingen av den statiska dubbkraften

väsentligen begränsas till den utomlands vanligaste typen av dubbar.\

Denna visas inmonterad i ett däck i fig 6.
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Skaftet har formen av en cylinder utan andra flänsar än dubbskallen.

Korden i däcket kan anses vara förhållandevis stel, och den statiska

kraften är följaktligen starkt beroende av det fjädrande gummiskiktet

mellan korden och dubbskallen - dettas tjocklek och gummits elastiska

egenskaper. Givetvis är kraften också starkt beroende av utsticket.

Scheuba (3) har bestämt den.statiska dubbkraften för olika tjocklek

hos nämnda gummiskikt och olika utstick; Resultatet återges i fig 7.
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Kraften blir naturligtvis större, ju störrediameter skallen har..

Sambandet enl Scheuba gäller för ett tillstånd då gummit omkring

dubben ännu inte blivit nämnvärt utmattat, 2.6. Vid utmattning blir

statiska kraften för visst utstick mindre.

I de i Skandinavien vanligast förekommande dubbarna har skaftet en mer

komplicerad form med två flänsar (inkl skallen), exempel i fig 4.

Betydelsen av gummits tjocklek mellan korden och dubbskallen är inte

lika iögonfallande, och spänningsförhållandet i gummit omkring dubben

är mer komplicerat.

I sin forskningsverksamhet på Kennametal Inc., USA, är man bl a inne

på att reducera den statiska dubbkraften (4). Dubb försedd med kudde

enligt fig 8 har givit upp till 40 Z reduktion vid preliminära försök.

Till kudden kan användas ett material, som blir mjukare när tempera-

turen går upp och hårdare när den går ned. Detta skulle, menar Cantz

(4), öka krafterna på is, då de behövs, och minska dem vid högre has-

tigheter på bara beläggningar enär dubb och däck då blir varmare.



2.5

2.6
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Fig 8 (4)
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Dubbarna utsätter också vägbeläggningen för dynamiska krafter. Beträf-

fande dessa hänvisas till 3.1 och 3.2.

Utmattning av gummit vid dubben

varje gång en dubb träffar beläggningen trycks den helt eller delvis

in i däcket, och när den lämnar beläggningen far den ut igen. Amplitu-

den i den rörelse dubben därvid genomför kan vara 3 gånger så stor som

dubbutsticket (3). På en sträcka av 1 800 km genomför varje dubb 1 mil-

jon sådana rörelser (3).

Dessa rörelser åstadkommer så småningom en allmän förstöring (försäm-

ring av elasticiteten, sönderslitning) av gummit runt dubben. Fenome-

net har kallats utmattning, och fastän det kan antagas att kemiska

reaktioner spelar roll i sammanhanget har termen här accepterats.

Utmattningen accelereras vid ökning av gummitemperaturen. Denna i sin'

tur beror mycket av dubbtemperaturen, som sammanhänger med det arbete

dubben uträttar. Dubbtemperaturen ökar därför med dubbutsticket och

hastigheten, vilket framgår av ett av Scheuba uppställt diagram (3)

i fig 9. Diagrammet gäller försök medkörning rakt fram. Slip och

spin ökar naturligtvis temperaturen.

Även om.temperaturen skulle vara konstant, skulle utmattningen accele-

reras vid ökning av utsticket. Den skulle även accelereras vid minsk-

ning av gummigodsets tjocklek mellan dubben och korden.
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Fig 9 (3)
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ALLMÄNT OM SLITAGEPROCESSEN OCH SKADEFAKTORERNA

För tillverkning av beläggning, som kommer att utsättas för dubb?

trafik, väljes som grövre stenfraktion ett så hårt och starkt mate-

rial som möjligt. Asfaltbruket i beläggningen är då i regel den sva-

gaste parten.

Som följd därav sticker efter någon tids slitage stenar upp ur det

djupare slitna asfaltbruket, och stenarna ger då visst skydd åt as-

faltbruket. Ju större dubbusticket är, desto längre ned når slitaget

asfaltbruket och desto mer friläggs stenarna och mer av de mindre

stenarna grävs bort.

I denna allmänna slitageprocess har dubbkärnans storlek och form ock-

så betydelse. Med större diameter kan dubbkärnan påverka ett större

område av beläggningsstrukturen. Rördubbarna är särskilt skadliga.

Av störst intresse i övrigt är hur olika faktorer påverkar stenarnas

nedslitning och lossgöring.

Slagverkan genom dubbarnas rörelseenergi

Var gång en dubb träffar beläggningen sker detta med ett slag. Dubbens

rörelseenergi är

 

mv2
E= d

2

där m = dubbens massa

vd= dubbens hastighet

För vd gäller i det ögonblick dubben träffar beläggningen approximativt

följande formel (5):

2
2 _ 2 _ d+p s

vd " 2 Vf (1 3) [:r + 2 (1-s):|

där vf= fordonets hastighet

 

W "W
\0 S

 

W
0
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och W6= vinkelhastigheten hos hjulet när detta rullar

fritt och fordonets hastighet = vf

Vg= vinkelhastigheten hos hjulet när detta har slip

eller spin och fordonets hastighet är samma som

ovan 0

d= däckdeformationen (däckradien minus centrumhöjden) på

grund av hjullasten

p= dubbutsticket, dvs längden av den del av dubben som

sticker utanför däckytan

r= däckradien

Vägytan är inte exakt plan, Vilket formeln förutsätter, och när en

dubb träffar en utskjutande sten har detta ungefär samma effekt på-

V som en Ökning av d+p med den utstickande delen av stenen.

I allmänhet träffar en dubb inte beläggningen i en riktning vinkelrät

mot Ytan i träffpunkten. Vidare, om en rät linje drages mellan dubbens

tyngdpunkt och mötespunkten mellan beläggningen och dubben, så samman-

faller dubbens rörelseriktning i allmänhet inte med denna linje. Vid

slaget sker också en uppvärmning av dubben. På grund av dessa omständig-

heter kan det hända att blott en mindre del av dubbens rörelseenergi

förbrukas för förstöring av beläggning och resten omvandlas till annan

energi.

Även om rörelseenergimängden är liten kan kraften vid slaget bli stor.

Kraftens storlek bestäms utom av rörelseenergimängden även av belägg-

ningens egenskaper och vilken del av beläggningsstrukturen som dubben

träffar. När dubben träffar en hård sten, kan denna i träffpunkten

bli utsatt för ett mycket högt tryck, mångfaldigt större än vad som

behövs för att skada stenen.

En kraft har skadeverkan endast om den åtföljs av energi, och därest

kraften inte utlöser en potentiell energi kan det antagas att skadans

omfattning är relaterad snarare till ênergimängden än till kraftens

storlek. För en vanlig personbilsdubb och i övrigt normalt förhållande

när bilen körs med hastigheten 90 km/h har rörelseenergimängden enligt

de givna formlerna beräknats till 0,08 J (5).
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Stenarna i beläggningen skadas genom att dubbarna slår bort fragment

och åstadkommer krossning i ytan. I svårare fall kan man räkna med

brott som går helt genom stenarna, vilka sedan lätt förloras. Hela

stenar kan också slås loss. Det bör dock anmärkas, att skadan genom

slaget ej kan isoleras från skadorna orsakade av de andra dynamiska

påkänningarna, 3.2.

3.2 Verkan av andra dynamiska krafter än de rörelseenergibetingade

I och med att dubben träffar beläggningen börjar däcket krängas över

dubben (relativt sett trycks dubben in i däcket), vilket sker så has-

tigt (vid 90 km/h inom loppet av i runt tal 10_35ek) att den påkän-

ning dubben utsätter beläggningen för har karaktären av slag.

Den härvid utvecklade energimängden kan för personbilsdubbar beräk-

nas vara större än den som utvecklas vid det reella slaget. Antages

t ex att dubbutsticket är 1,5 mm.samt att dubben helt trycks in i

däcket och i intryckta läget utsätter beläggningen för kraften 150 N

(den statiska dubbkraften) så bleve energimängden

15001,5
2 c 1000 = 0,11 J

Om gummit vore en ideal elastisk kropp. Eftersom detta inte är fal-

let, blir kraften, och därmed även energimängden, större ju snabbare

gummit pressas över dubben.

Samtidigt med att en dubb är inne i nämnda händelser undergår den del

av däcket, där dubben sitter, en hastig formförändring (däcket plattas

till på grund av hjullasten). Enär gummit försöker att anpassa dub-

bens orientering till den ändrade däcksformen och förloppet är mycket

hastigt, uppkommer ytterligare en dynamisk kraft på beläggningen, men

denna verkar mer horisontellt och kan antagas förstora den av de båda

andra dynamiska krafterna förorsakade skadan.

3.3 Repning

De dynamiska krafterna övergår i en jämförelsevis konstant kraft, den

statiska dubbkraften, som verkar på beläggningen under den tid gummit

omkring dubben ligger an mot beläggningen.
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Allt eftersom hjulet rullar fram över beläggningen anspänns gummit,

när det möter en upphöjning i beläggningsytan, och relaxerar när den-

na har passerats. Gummit försöker därvid förmå eventuell dubb i det

berörda området att glida. Även om beläggningen är plan förekommer en

spännings-relaxationscykel som följd av däckets deformation under hjul-

lasten med samma effekt på dubbarna. Slutligen har vi rörelserna vid

slip och spin, som kan bli mycket stora. Slip och spin är avhängiga av

hur mycket av friktionspotentialen som föraren utnyttjar.

Djupet och bredden av de repor, som på så sätt uppkommer, betingas av

flera faktorer.

'Vid repning av sten kan dubbkärnans hårdhet och hållfasthet sägas vara

' av primär betydelse. Det svagare stenmaterialet ger vika för det star-

Rapport Nr 57

kare dubbmaterialet. Den statiska kraften är givetvis också av primär

betydelse. Ju större dubbtrycket är, desto djupare blir skadan. Enär

dubbtrycket står i omvänd proportion till arean av kontakten mellan

dubben och stenen, förefaller en tjockare dubbkärna här inte kunna

orsaka mer skada än en smalare ,vid samma statiska dubbkrafto
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4 KRAFTÖVERFÖRINGEN MELLAN IS OCH DUBBAT DÄCK

4.1 Bromskrafter vid låSt hjul

Mätningar med institutets friktionsmätvagnar har visat att den stegring

av friktionskraften man erhåller med en ökning av antalet dubbar kan

vara av väsentligt olika karaktär, från praktiskt taget linjär till

starkt degressiv. Förklaringen till dessa skillnader kan delvis ligga

i dubbarnas placering i olika monteringslinjer i vilket avseende resul-

taten inte tidigare analyserats.

Enligt den klassiska mekaniken är friktionskraften direkt proportio-

.nell mot belastningen och oberoende av kontaktytans storlek, glidhasn

tighet och temperatur. Enligt nyare forskning gäller detta inte för

gummi. För i detta sammanhang vanligen förekommande värden på yttryck,

glidhastigheter och temperaturer har dock det enkla sambandet F = f.P

bedömts ge en tillräckligt god beskrivning av relationen mellan frik-

tionskraften F, friktionstalet f och belastningen P för ett odubbat

gummihjul på is.

Mekaniken för kraftöverföringen mellan i ett gummidäck infästa dubbar

och is är ännu ofullständigt utforskad. Laboratorieprov utförda i väg-

institutets provvägsmaskin har bestyrkt den enkla teorin att den av

en dubb överförda kraften är proportionell mot inträngningsdjup och

dubbdiameter. Vidare har det påvisats att en stumt infäst dubb med

fixerat inträngningsdjup som framförs i ett av samma dubb tidigare

upprivet spår överför en kraft som är försumbar jämfört med den som

krävts för att riva upp spåret. I ett däck är dubben mer eller mindre

elastiSkt inspänd. Den första dubben i en rad efter varandra place-

rade dubbar förmår därför inte riva upp ett spår av det djup som mot-

svarar utstickande längden i obelastat tillstånd. De efterföljande

dubbarna i samma monteringslinje åstadkommer en successiv fördjupning

av spåret som emellertid på grund av gummits progressiva fjäderkarak-

teristik blir allt mindre. Medelvärdet för den överförda kraften per

dubb minskar således med ökande antal dubbar placerade i samma verk-

ningslinje. Sambandet är dock veterligen varken teoretiskt eller prak-

tiskt tillräckligt klarlagt. Förslagsvis ansättes sambandet
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n.
1

F .
F __ dl 1

dmi - n _'-
i kq

k=l

där de = genomsnittlig bromskraft per aktiv dubb i den izte

monteringslinjen

Fdi = bromskraft för den första aktiva dubben i monterings-

linjen

ni = antal dubbar i kontaktytan för den izte monterings-

linjen

q' = konstant, troligen av storleken 1-4 beroende på in- a

fästningens styvhet, utstickande längd m m.

För att bestämma antalet dubbar per monteringslinje i däckets kontakt-

yta måste man veta hur stor del av däckets omkrets som denna upptar

samt det totala antalet dubbar i monteringslinjen. Produkten av to-

tala antalet dubbar i monteringslinjen och kontaktytans andel av däc-

kets omkrets utgör ett medelvärde där heltalsdelen anger det minsta

antal dubbar som samtidigt befinner sig i kontaktytan och decimaldelen

ett mått på sannolikheten.att ytterligare en dubb är i ingrepp.

Den genomsnittliga bromskraften de för en dubb i kontaktytan skulle

då kunna skrivas som summan av de enskilda monteringslinjernas genom-

dividerad med antalet mon-snittliga bromskraft per aktiv dubb ?deil

teringslinjer ;amp Man får då

3

:EEdei

_ i=l '

de - a
n., n.,,
1 1

n.,, - n. n. - n.,

där dei = 1 n 1 Fdi l_b + 1 l Fd' .l-i kq i 1 kq
k=1 k=l

där ni, är närmast lägre och ni,, är närmast

högre heltal från ni räknat.
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Den genomsnittliga bromskraften per dubb i kontaktytan de är ett mått

på hur effektivt dubbarna utnyttjas vid bromsning med låst hjul. Multi-

pliceras F med antalet dubbar i kontaktytan n erhålles den totala
dm

från dubbarna härrörande bromskraften FD

Under det förenklade antagandet att den totala genom däcket överförda

kraften kan betraktas som summan av en friktionskraft Fg= fg . P av

samma storlek som den som erhålles för ett odubbat däck och en dubb-

bromskraft FD enligt föregående analys, kan man skriva P. fg+d = FD

där P = hjulbelastningen och fg+d är resulterande "friktions-

tal" som angivits i tabell 1.

Tabell 1 (17)

 

 

 

P = 480 kp P = 300 kp

Fordonsförsök Mätvagnsförsök

Odubbade däck 0,08 - 0,12 0,08 - 0,12

Däck med 232 0,21 - 0,25 0,29

stiftdubbar

 

  

 

 

BeräkningseXempel (l kp sätts = 10 N)

I tabell 1 finner vi för P = 4,8 kN

f = 0,21 - 0,25 och f = 0,08 - 0,12
g+d g

Satt fg+d

då erhålles Fg = 480 N

= 0,23 och fg 0,10

FD = 4800 ° 0,23 - 480 = 620 N

För ifrågavarande däck var antalet monteringslinjer 8, totala antalet

dubbar 232 jämnt fördelade, dvs 29 dubbar per monteringslinje. Kontakt-

ytans längd var i* av däckets omkrets, dvs antalet dubbar per monte-
13

ringslinje i kontaktytan var %å-^'2,2. Antag att elasticitetsfaktorn q = 3

3 - 2 2 l 2 2 - 2 l 1F - ' - ._L_____ _. __. =dm1 2,2 Fd1(1 + 8 ) + 2,2 Fdi(1 + 8 + 7 > 0'51 Fdi
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620
F 0 = F = = __0-

dm1 dm 0'51 Fdi OCh de 232

13

Då är F . - 620 .13 = 69 N

 

dl ' 0,51 - 232

Vid laboratorieförsök i väginstitutets provvägsmaskin har erhållits

dubbkrafter av storleksordningen 35 N per mm inträngningsdjup. I

föregående exempel skulle nedträngningsdjupet då vara 1,97 mm. Utstic-

kande längd var 2 - 3 mm varför det teoretiskt totala djupet 1,97 -
1 1

(1 + ä'* ?7)
heten i detta fall.

= 2,29 mm får anses ge god överensstämmelse med verklig-

För P ='3 kN och med en annan dubbning än i tabell 1 erhölls enligt

primärmaterialet till (17) fg+d = 0,20 - 0,28 och fg = 0,08 - 0,12.

Antalet dubbar var 156 fördelat i fyra ingreppslinjer med 52 dubbar

i de yttre och 26 i de inre.

Sätt fg+d = 0,24 och fg = 0,10. Man far da FD = 420 N

Kontaktytans längd är l/13 av däckets omkrets. Antalet dubbar per

monteringslinje blir då fyra resp två. Sätt q = 2. Man erhåller då

de(1,4) = 0'356 Fdi

:50,63 Fde(2,3) di

F r2y0,45 F
dm di

Fdi= 7,8 kp

Nedträngningsdjup blir cirka 2,2 mm för den första aktiva dubben i

varje monteringslinje och cirka 3,1 resp 2,75 mm totalt.

Utstickande längd var 3 mm

Teorin ger således i dessa exempel godtagbara resultat.

Med ökande antal dubbar ökar mängden pulvriserad is som måste avlägs-

nas från kontaktytan via däckmönstret. Samlas ispulver under kontakt-

ytan minskas dubbarnas inträngningsdjup och glidfriktionen för gummi

mot is ersätts med den för snö mot is.

Vid fortsatt analys bör man därför ta hänsyn till däckmönstrets drä-

neringsförmåga för ispulver.
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En annan faktor som inte beaktats i detta'sammanhang är inverkan av

att ökande dubbantal innebär att dessa uppbär allt större del av

hjulbelastningen vilket innebär att Fg kommer att minska med ökande

dubbantal.

4.2 Krafter vid lågt slip

 

Vid lågt slip verkar varje dubb i stort sett oberoende av de andra

dubbarna. Med beaktande av att dubbarna uppbär en del av hjullasten

erhålls följande samband:

fF: anm+(P_nPdm) g

där F= dubbdäckets friktionskraft

n= antal dubbar i kontaktytan

de= dubbarnas genomsnittliga bromskraft

P= hjulbelastningen

Pdm= den hjulbelastning varje dubb i kontaktytan i genom-
snitt uppbär

fg= friktionstalet mellan gummit och isen

För dubbdäckets skenbara friktionstal fg+d gäller

anm + P-nPdm f

P P g

 

F

fg+d- ?_-

och därur fås den förbättring av friktionstalet som dubbarna ger

de _ Pdm fg

fg+d. g P

 

Till skillnad från bromsning med låst hjul kan den genomsnittliga

bromskraften för dubbarna i en monteringslinje antagas vara tämligen

oberoende av antalet dubbar i denna linje och om dubbantalet ökas

proportionsvis lika mycket i alla linjer kan friktionsförbättringen

antagas bli praktiskt taget proportionell mot ökningen av antalet

dubbar. Därvid har bortsetts från att antalet dubbar i ingrepp varie-

rar under ett hjulvarv - ju färre dubbar i däcket, desto större rela-

tiva variationer. För en bil med normalt dubbade däck torde detta inte

märkas i området frirullning - optimalt slip.
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4,3 Sidkrafter

 

Vid övergången från rak kurs till kurvkörning kan man i initialskedet

endast tillföra sidkrafter via framhjulen vilket sker genom styrutslag.

Fordonet utsättes därvid för ett vridmoment som vrider det i förhållané;

de till färdriktningen. Därvid uppkommer sidkrafter även på bakhju1en

som växer tills momentjämvikt uppnåtts. Om friktionstalet för bakhjulen

är större än för framhjulen uppnås jämviktstillstånd oberoende av styr-

utslagets storlek. Den maximala sidaccelerationen bestäms därvid av

framhjulens friktionstal. Är framhjulens friktionstal däremot större än

bakhjulens blir tillståndet instabilt om större Sidkraft utnyttjas på

framhjulen än vad som motsvarar bakhjulens friktionstal. Vid kortvariga

kursändringar kan man dock på grund av fordonets rotationströghet ut-

nyttja sidkraftsvärden av storleksordningen fF.PF + fB.PB där fF och

fB friktionstal för framhjul och bakhjul, PF och PB belastning på fram-

axel resp bakaxel. Utnyttjas dessa sidkrafter för länge erhålls en svår-

kontrollerbar sladd.

Dessa teoretiska överväganden överensstämmer väl med erhållna försöks-

resultat som redovisas i tabell 2.

Tabell 2 (17)

        

 

 

  

Sidkraft Bromskraft

Däckutrustning foptimal

Fordonsförsök 'lätvagnsförsök

Odubbade däCk 0,11 . 0,14 . 0,13 i 0,11 - 0,15

bäck med 232

stiftdubbar på
bakhjul 0,10 0,12 0,10 -

Däck med 232
stiftdubbar på
alla hjul 0,30 0,30 0,29 0,28 - 0,35

Däck med 232

stiftdubbar på X X
framhjul 0,22 0,20 0,18X -

x) Kan endast = no 00

uppnas 1 samband .§3 _§ 8 .g a
med kortvarigo 5 .g 8 .ä 8

kursandring da :0 :3 H :_.d N

rorelsetillstân- 'ä t n t u

det är instabilt :0 §2 å

   

 

. Rapport Nr 57



L. Rapport Nr 57

Sid 26

De sidfriktionsvärden som erhållits med odubbade däck resp dubbade

däck på alla hjul vid fordonsförsöken har jämförts med de värden som

erhållits vid mätvagnsprov med optimalt slip i tabell 2. Av tabellen

framgår att högre dubbkrafter erhållits vid fordonsförsöken. Om detta

beror på hjulbelastningen, dubbningsutförandet eller på det förhål-

landet att fordonsförsöken gällde sidkrafter och försöken med frik-

tionsmätvagn bromskrafter kan inte med bestämdhet avgöras. Antalet

ingreppslinjer bör emellertid bli Väsentligt större vid sidkrafts-

upptagning Vilket skulle stödja antagandet att sidkraftsupptagning

sker gynnsammare än bromskraftsupptagning.
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5 DE ENSKILDA DUBBDÄCKSPARAMETRARNAS INFLYTANDE PÅ BELÄGGNINGSSLITAGET

OCH DUBBDÄCKENS FUNKTION

I detta avsnitt kommer dubbdäckens utförande och egenskaper samt des-

sas inflytande på beläggningsslitaget och friktionen att diskuteras

under följande rubriker:

Däcktyp

Dubbens konstruktion

Material i dubben

Dubbens form

Dubbens vikt

Dubbens dimensioner

Avståndet mellan dubb och kord och dubbens montering

Dubbutstick

Statisk dubbkraft

Antal dubbar och dubbrader

k
O
C
X
J
\
I
0
\
U
1
-
L
\
U
O
N
H

,_
.1

0

5.1 Däcktyp

Springenschmid och Sommer har redovisat jämförande vägslitageprov

mellan dubbade radialdäck och dubbade diagonaldäck utförda i en prov-

vägsmaskin vid Wiens cementforskningsinstitut (6). Däcken, som var

omönstrade, rullade där mot insidan av envertikal trumma med 1,8 m

diameter. Dessa försök gav 50 Z lägre slitage på beläggningen med

radialdäck jämfört med diagonaldäck. Teoretiskt kan detta förklaras

genom att man betraktar slitaget som proportionellt mot det arbete

som utförs när dubben under utövande av viss driv- eller bromskraft

glider relativt vägbanan under varje period av bankontakt. Sådana

glidningar sker även vid fri rullning. Seitz vid Münchens tekniska

högskola har experimentellt visat att relativrörelserna i kontakt-

ytan mellan däck och vägbana är cirka hälften så stora för ett ra-

dialdäck som för ett diagonaldäck (7). Dessa resultat stämmer såle-

des väl med denna teori och antyder att glidningsrörelserna mellan

slitbana och därmed dubbar Och vägbana är av avgörande betydelse för

vägslitaget. För denna teori talar även förhållandet att glidnings-

rörelserna ökar vid bromsning, acceleration och kurvtagning och att

det visat sig att vägslitaget är störst vid vägkorsningar och i snäva
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kurvor, dvs vägpartier där kraftig bromsning, acceleration och kurv-

tagning förekommer speciellt ofta.

Undersökningar vid Statens väg- och trafikinstitut (8) har vidare

visat att vinterradialdäck på våt asfaltväg har bättre friktions-

egenskaper än diagonaldäck av såväl vinter- som sommartyp. Vinter-

radialdäcken har vidare styregenskaper som är mycket lika motsvarande

däck i sommarutförande medan vinterdiagonaldäck i detta avseende

skiljer sig mest från sommarradialdäck.

De senare undersökningarna utfördes i fält, och resultatet kan anses

helt säkert. Vägslitageproven, däremot, utfördes i en provningsmaskin,

och däcken saknade mönster. Provning under mer realistiska förhållan-

den är nödvändig för att man skall få ensäker uppfattning om det sli-

tage dubbade radialdäck ger jämfört med dubbade diagonaldäck.

Även bortsett från vägslitaget förefaller en total övergång från vin-

terdiagonaldäck till vinterradialdäck vara en fördelaktig åtgärd.

5.2 Dubbens konstruktion

De nu konventionella dubbarna har hårdmetaiistiftet antingen fast-

lött eller så fastpressat i skaftet att stiftet behåller sitt begyn-

nelseläge. I det senare fallet är stiftet något koniskt.

Tillverkningsmetoden bestämmer de måttoleranser som kan hållas.

Scheuba har en gång (tidsangivelse saknas) undersökt hur längdmåttet

hölls hos dubbar som fanns i marknaden (3) och fann att spridningen

var väsentligt mindre hos dubbar med fastpressat stift än hos sådana

med fastlött stift. Resultatet ges i fig lO.
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I fallen fastpressat stift höll inemot 70 Z av dubbarna katalogmåttet

och spridningen var_: 0,18 mm. I fallen fastlött stift höll inte ens

20 Z av dubbarna katalogmåttet och spridningen var större än :_0,5 mm.

Scheuba har förklarat orsakerna härtill genom bilder som återges i

fig 11 och 12.
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Toleransen för dubbens längdmått är av betydelse för de toleransanspråk

som kan ställas på dubbutsticket vid utförandet av dubbningen. Efter en

tids användning av dubbdäcket är den utan betydelse, 2.3.

Nya typer av dubbar, som ska ge ett tämligen konstant utstick, är

under utveckling, 2.3.

Man försöker också få fram dubbar som ska ge ett skonsammare tryck

mot beläggningen, dvs lägre statisk dubbkraft, 2.4.

De tekniska bestämmelser, som uppdraget åt VTI gäller, bör i möjli-

gaste mån hänföra sig till de parametrar som är av betydelse för be-

läggningsslitaget och friktionen. Dubbens konstruktion påverkar vis-

serligen dubbutsticket och statiska dubbkraften, men båda kan mätas
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på dubbdäcket. Det föreligger därför intet behov av bestämmelser för

hur dubben skall vara konstruerad, materialvalet undantaget. Sådana

bestämmelser skulle för Övrigt verka utvecklingshämmande.

5.3 Material i dubben

5-3-1 åtiåEeE

Hårdmetallen i stiftet måste i förhållande till gummit i däcket ha

tillräcklig resistens mot slitage för att ett bestående dubbutstick

skall erhållas. Storleken av detta kan variera betydligt hos nu kon-

ventionella dubbdäck och beror bl a på körsättet, vilket klarlagts i

2.3. Där har också behandlats nya typer av dubbar med självjusterande

dubbutstick, fungerande så att stiftet knackas in i skaftet när ut-

sticket blir stort.

De nu konventionella dubbarna har utexperimenterats för användning

på vanlig beläggning, som emellertid slits hårt av dubbarna. För att

minska slitaget tvingas man att använda hårdarestenmaterial i belägg-

ningarna. Ett sådant stenmaterial är kvartsit, som visat sig slita

hårdmetallborr väsentligt mer än vad granitiska material gör, vilka

hitintills varit de vanligaste stenmaterialen för beläggningsändamål

i vårt land. Om nu dubbstiftet kommer att slitas mer av de starkare

beläggningar som framkommer och dubbutsticket därigenom blir otill-

fredsställande finns det logiskt sett tre vägar:

a. Förbättring av stiftets resistens

b. Reducering av påkänningarna på stiftet

c. Försämring av slitstyrkan hos däckets slitbana

Det ligger nära till hands att antaga, att en förbättring av stiftets

resistens skulle leda till ett större beläggningsslitage, och åtgär-

derna för att få hållbarare beläggningar skulle då vara förgäves, vil-

ket inte kan accepteras. Därmed skulle det vara nödvändigt med bestäm-

melser för materialet i stiftet. Dessa kan i så fall tänkas inriktas

på materialets sammansättning eller på materialets egenskaper. Problem-

komplexet fordrar särskild utredning.
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För de nya typerna av dubbar med självjusterande dubbutstick kan

starkare material än nödvändigt användas i stiftet utan att detta

påverkar dubbutsticket. Eventuella bestämmelser för materialet i stif-

tet måste omfatta alla typer av dubbar.

5-3 2 §E§§E§E

I de konventionella dubbarna består skaftet av stål. Nya typer av dub-

bar med skaftet bestående av plast har kommit in på svenska marknaden,

dels Busch-Jaegers med självjusterande utstick, 2.3, dels "finnstop"

som tillverkas i Finland.

Materialet i skaftet påverkar självfallet dubbens vikt, och med plast

erhålles lättare dubb. Vägning av stickprov gav 2,6 gram för en van-

lig personbilsdubb men bara 1,3 gram för ovannämnda dubbar med plast-

skaft. Vikten kommer att behandlas vidare i 5.5.

Det plastmaterial som används i dubbarna är inte så resistent mot

slitage och repas med lätthet av stenmaterial. Infattningen av dubben

kan därför antagas bli mer nedsliten om skaftet består av plast. Detta

kan tänkas minska det minsta dubbutstick som behövs för att åstadkomma

den eftersträvande friktionen på is, vilket illustreras i fig 13.
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Fastän ett sådant utstick av plastdubb inte kan betraktas på exakt

samma sätt som utsticket av ståldubb bör man kunna räknamed att ett

så realiserat mindre utstick ger mindre beläggningsslitage, 5.8, och

detta skulle kanske även reduceras något genom det eftergivligare

plastmaterialet i den mån skaftet kommer i kontakt med beläggningen,

direkt eller indirekt via lösa partiklar på beläggningen.

Plastens sämre resistens mot slitage är också en nackdel, anser

Scheuba (3). Partiklar som kommer in mellan dubben och gummit åstad-

kommer en förslitning av skaftet, en förslitning som kan orsaka att

dubben lossnar.

Plast har väsentligt sämre värmeledningsförmåga än stål. Enligt

Scheuba för detta med sig att temperaturen under dubbskallen blir för

hög för nuvarande gummikvaliteter (3). Effekten blir samma som vid

utmattning, 2.6.

Trots de här påstådda nackdelarna lär erfarenheterna av denya typerna-

av dubbar med plastskaft vara goda, men de är än så länge jämförelse-

vis mycket begränsade.

5.4 Dubbens form

 

5.4.1 Stiftet

Nu förekommande typer av rördubbar åstadkommer så svåra beläggnings"

skador att användningen av sådana dubbar på beläggningar inte kan ac-

cepteras.

Stiftdubbar för lastbilar kan antagas ge mindre slitage än rördubbarna.

De gräver mindre i beläggningen, kan antagas ge mindre grepp om stenen

och ha mindre chans att utveckla sin fulla kraft (full intryckning av

dubben i däcket). Vid körningar i provvägsmaskin i Norge gav stift-

dubbar för lastbilar dubbelt så stort slitage som personbilsdubbarna

(9). Rördubbarna gav vid motsvarande svenska körningar 3 ä 4 ggr så

stort slitage som personbilsdubbarna. Det är dock inte möjligt att di-

rekt jämföra resultaten i Norge och Sverige på grund av olika körnings-

betingelser. De största stiftdubbarna har ungefär samma skaftdimensio-
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ner som rördubbarna och bör, fastän med mindre chans, vid samma mon-

tering i däcket utveckla lika stora krafter som dessa.

5.4.2 Skaftet

Skaftets form är givetvis av största betydelse för dubbens förankring

i däckgummit och påverkar därigenom såväl dubbningens varaktighet som

dubbarnas beteende gent emot beläggningen. Åsikterna går isär om den

lämpligaste formen. En komplexare form med flera flänser ökar statiska

dubbkraften med de nackdelar detta för med sig men försvaras bl a med

att den bättre hindrar sand från att tränga in mellan dubben och gum-

mit, vilket emellertid bestrids av Scheuba (3).

5.5 Dubbens vikt

 

Rörelseenergin är proportionell mot vikten. För en personbilsdubb,

som bara väger ca 2,5 gram, är rörelseenergin liten och förefaller

spela en förhållandevis liten roll vid beläggningens förstöring, 3.1

och 3.2. En lastbilsdubb kan väga mer än 5 ggr så mycket och förmod-

ligen är den skada, som.en sådan dubb kan åstadkomma vid anslaget mot

beläggningen, större än den sammanlagda förstörelse en sekvens av de

dynamiska krafterna från en personbilsdubb kan åstadkomma, 3.1 och

3.2. Det är alltså rimligt att införa en bestämmelse för lastbilsdub-

bens vikt som begränsar den av rörelseenerginp orsakade skadan - om

så stora dubbar som lastbilsdubbar skall tillåtas.

Vid dubbdäckskommittêns sammanträde den 21.8.1972 gav Leo von Tell

följande uppgifter för de i landet vanligaste lastvagnsdubbarna:

dim 15x20 mm, enfläns, stift ll-ll,5 gram

dim 15x20 mm, tvåfläns, stift 8,5-9 gram

dim 15x20 mm, flerfläns, rör 13,5-14 gram

Enflänsdubben med stift har enligt dessa uppgifter ca 25 Z större

vikt än motsvarande tvåflänsdubb. En komplexare form med flera flänsar

ökar i regel den statiska dubbkraften, men det råder delade meningar

om den lämpligaste utformningen av skaftet, 5.4.2. En högre vikt kan

medge en bättre utformning av dubben, och det genom den högre vikten
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ökade beläggningsslitaget kan tänkas mer än väl kompenseras genom att

det av andra faktorer betingade beläggningsslitaget blir mindre. Från

denna synpunkt vore en maximivikt av 11 gram (vikten av enflänsdubben

med stift ll-ll,5 gram) att föredraga framför 9 gram (vikten av två-

flänsdubben med stift 8,5-9 gram). Vikten 11 gram är dock betänkligt

hög. Ingen hänsyn bör tagas till rördubben, 5.6.

Vikten sammanhänger med dimensionerna. Anser man att dessa kan minskas,

så kan man sätta en lägre gräns för vikten. För lättare lastbilar

finns dubbar i marknaden som är mindre än de ovan anförda. Maximivik-

ten 8 gram är rimlig för sådana dubbar. I de norska bestämmelserna'

har vikten maximerats till 8 gram för dubbar till bilar med totalvik-

ten 3 500 kg och däröver (10). Problematiken kring lastbilsdubbar kom*

mer att behandlas speciellt i 5.6.

En övergång från användning av stål till användning av plast i skaf-

tet skulle minska vikten avsevärt, 5.3.2.

Dubbens dimensioner

Helt generellt gäller att ju större dubbarna är, desto större blir

skadeeffekterna på beläggningen. Med större diameter kan hårdmetall-

delen påverka ett större område av beläggningsstrukturen. Med större

dimensioner på skaftet blir de dynamiska krafterna och den statiska

kraften större, 3.2 och 2.4.

Vid försök i provvägsmaskinen på Statens väginstitut gav lastbilsdäck

med rördubbar vid körning på varmasfaltbeläggningar 3 ä 4 ggr så stort

slitage och vid körning på asfaltlösningsbetong 8 å;9 ggr så stort

slitage som de normalt dubbade personbilsdäcken. En ytbehandling av

kvalitet som stoppat bra för 100 000 varvs körning med dubbade person-

bilsdäck var borta redan efter 8 000 varvs körning med de rördubbade

lastbilsdäcken. Hastigheten vid körningen var bara 35 km/h. Vid de

normala hastigheter som förekommer på vägarna är såväl rörelseenergin

som de dynamiska krafterna väsentligt större.
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emot krossningen. Det finns inget samband mellan hårdhet och styrka

(seghet), och ofta är hårda material svaga (spröda).

Största dubbslitaget på vägnätet har hitintills förorsakats av dubbade

personbilsdäck på grund av dessas överväldigande flertal. För att få

hållbarare beläggningar söker man sig nu till allt hårdare stenmate-

rial. Om detta skall stoppa någorlunda bra även mot dubbade lastbilsw

däck av nuvarande slag, så måste fordringarna på stenmaterialets

styrka ställas högre än när man bara har personbilsdubbar. Urvalet av

naturligt stenmaterial begränsas då ytterligare, och möjligheterna

att minska slitaget begränsas i enlighet därmed.

Effekterna på inbäddningsmaterialet för stenarna i beläggningen, det

så kallade bruket, och bindningarna mellan stenarna och bruket måste

också beaktas. Redan med personbilsdubbar är påfrestningarna på brum

ket och bindningarna mycket stora. Med lastbilsdubbar, såsom dessa

nu förekommer, är påfrestningarna flerfaldigt större med väsentligt

större förlust av ytsten som följd.

Några undersökningar över hur den kombinerade trafiken av dubbade

personbilsdäck och dubbade lastbilsdäck påverkar beläggningarna har

icke gjorts. Det kan emellertid antagas, att slitaget genom person

bilsdubbarna blir svårare om beläggningen också slits genom lastbils-

dubbar. Genom lastbilsdubbarna förloras stenar, som skulle skydda brum

ket mot personbilsdubbarna.

En av förutsättningarna för att åstadkomma mot personbilsdubbar vä

sentligt resistentare beläggningar är alltså att dessa icke trafike-

ras av lastbilsdäck med rördubbar av nuvarande beskaffenhet, 5.491.

Det är förståeligt att flera länder, som under viss period tillåter

personbilsdubbar, har förbjudit dubbar på tyngre fordon. Exempel härpå

är Frankrike och Schweiz, som har viktgränsen 3,5 ton, och Västtysk-

land, som har viktgränsen 2,8 ton (2). Provinsen Quebec i Kanada har

viktgränsen 5 000 1bs, ungefär 2,3 ton (ll).

Enligt OECD bör dubbar med en skalldiameter större än 9,0 mm och/eller

med en totalhöjd större än 15,0 mm icke användas (2).
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Nyttan av dubbar varierar bl a med land och region, vinterunderhålls-

nivå och transportväg (genomfartsled, lokalväg, skogsväg). Kostnader-

na för beläggningsslitaget genom dubbar varierar med dubbtrafikmängd,

klimat, vinterunderhållsnivå och beläggningstyp och-kvalitet. En över-

gripande utredning av dubbfrågan med beaktande av dess olika aspekter

har just startats, och något ställningstagande till de grövre stift-

dubbarnas fortsatta användning bör icke göras förrän resultat av den-

na utredning föreligger. Det är vid denna utredning angeläget att få

klarlagt i vad mån de större dubbarna kan ersättas av mindre dubbar

eller egentligen i vad mån dubbkrafterna kan reduceras. Försvagningen

av den statiska dubbkraften finge kompenseras genom ökning av antalet

dubbar.

Till skillnad från dimensionerna för skaftet kan stiftdiametern anta-

gas inverka direkt på dubbslitaget. Nu förekommande dubbar har en

stiftdiameter under 3,5 mm för lastbilar och under 3,0 mm för person-

bilar. Stiftets diameter bör icke tillåtas bli större.

Avståndet mellan dubb och kord och dubbens montering

Avståndet mellan dubb och kord inverkar_på dubbkrafterna, men dessa

bestäms också av flera andra faktorer, se 2.4, 3.1 och 3.2. Avståndet

i fråga inverkar också - även i detta fall i förening med andra fakto-

rer - på hur snabbt utmattningen äger rum, och utmattningen i sin tur

påverkar dubbutsticket och dubbkrafterna, 2.6. Avståndet mellan dubb

och kord utgör alltså en del av ett stort problemkomplex och har in-

gen direkt inverkan på beläggningsslitaget och friktionen.

Monteringen måste utföras på sådant sätt att dubben får ettbra fäste

i däcket. Av betydelse är därvid läget i däckmönstret, diametern för

hålet i däcket och metoden för insättningen av dubben. Om dubbningen

icke utförs fackmannamässigt kan det bli en tidig förlust av dubbar,

olämpligt dubbutstick och/eller olämplig statisk dubbkraft.

Dubbutstick

 

5.8.1

. Rapport Nr 57

Inflytande på beläggningsslitaget

Ju längre dubbutsticket är desto djupare ned i beläggningsstrukturen
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når dubbarna och i desto högre grad friläggs stenarna. Dubbutsticket

påverkar också, fastän i liten grad, rörelseenergin hos dubben vid

slaget mot beläggningen, 3.1. De icke rörelseenergibetingade dynamiska

krafterna och den statiska kraften är starkt beroende av och ökar med

dubbutsticket. Dubbutsticket bör alltså ha ett stort inflytande på be-

läggningsslitaget. Detta har också påvisats vid laboratorieförsök.

Rietz och Kåwert lät ett dubbat personbilsdäck slita på en roterande

cementbetongplatta och fann att slitaget växte oerhört med dubbutstic-

ket (12). Den använda anordningen gav emellertid långt ifrån en riktig

simulering av effekterna på en väg.

Cantz har trafikerat en cementbetong i en provvägsmaskin liknande den

på Statens väg- och trafikinstitut och därvid studerat inflytandet av

dubbutsticket på slitaget (4). Maskinen har bandiametern 4,2 m och kör-

ningen gjordes med personbilsdäck av diagonaltyp. Resultatet har fram-

lagts i ett diagram, som.återges i fig 14.

Springenschmid och Sommer har studerat hur slitaget av cementbetong

varierar med dubbutsticket vid olika körhastigheter, avstånd mellan

dubb och kord, skalldiameter och skaftmaterial (stål eller plast) och

därvid använtden i avsnitt 5.1 nämnda provvägsmaskinen. Körningarna

gjordes med 5 0/00 slip och spin. Resultaten har framlagts i diagram,

som återges i fig 15-18.

Vid en av Minnesota företagen mycket grundlig studie i provvägsmaskin

av olika beläggningstypers dubbslitage gjordes också en statistisk be-

räkning av inflytandet av dubbutsticket på slitaget (13). Den använda

maskinen var av samma typ som den på Statens väg- och trafikinstitut.

Bandiametern var 4 m och körningarna gjordes med normalt dubbade per-

sonbilsdäck vid hastigheten 35 mph (= 56 km/h). Man fann följande sam-

band mellan slitagehastighet och dubbutstick sedan fortvarighetstillstånd

inträtt, dvs när slitaget efter ett initial- och mellanskede med snabb-

bare förlopp försiggick med konstant hastighet:

För cementbetong

CR= ai + 0,7788 log (SP)

där CR= slitagehastighet
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ai= en konstant, specifik för varje beläggning

SP= dubbutstick uttryckt i tum

För asfaltbetong

CR= ai + 25,47 (SP - 0,040)

Cementbetong av god kvalitet (ej innehållande kalksten) hade

CR= 0,3 för SP= 0,040"

Asfaltbetong hade

CR= 0,7 ä 1,1 för SP= 0,040"

Försöksmaterialet omfattar dubbutstick upp till bara 0,06" (= 1,5 mm).

Med hjälp av de givna formlerna och värdena för CR har utredarna be-

räknat hur mycket slitaget ökar' vid ökning av dubbutsticket, dels

från 1,0 till 1,5 mm, dels från 1,0 till 2,0 mm.och funnit följande:

Cementbetong, 1,0-91,5 mm 46 Z

" 1,0-92,0 " 78 "

Asfaltbetong, 1,0-91,5 " 46 ä 73 Z

" 1,0-»2,0 " 93 ä 146 z

Thurmann-Moe och Heiplass har i den norska motsvarigheten till Statens

väg- och trafikinstituts provvägsmaskin studerat inflytandet av dubb-

utsticket på slitage av asfaltbeläggning (14). I den norska maskinen

har provbanan diametern 3 m och är däcket ett dubbat Askim 4,00X8.

Resultatet har framlagts i diagram, som återges i fig 19.

Det är vanskligt att av dessa skilda resultat draga några bestämda

slutsatser och kvantifiera slitagets beroende av dubbutsticket.

Enligt Minnesota-studien är slitaget av cementbetong en logaritmisk

funktion av dubbutsticket medan det av asfaltbetong är en lineär funk-

tion. Slitageprocessen är inte riktigt samma för cementbetong och as-

faltbetong, och att man funnit olika lagar för materialen är alltså

inte att förvåna sig över. Cantz har däremot framställt slitaget av*

cementbetong som en lineär funktion av dubbutsticket, fig 14. I båda

fallen användes diagonaldäck, men Cantz hade lägre hastighet.

Springenschmid & Sommer fick i sin väsentligt annorlunda provvägs-

maskin vid körning med radialdäck ett nästan lineärt förhållande mel-

lan slitaget avfcementbetong och dubbutsticket, när körningen
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Bias belted tire
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gjordes vid 40 km/h, fig 15. Vid högre hastigheter blev slitageök-

ningen större när dubbutsticket ökades från 1 till 2 mm än när detta

ökades från 2 till 3 mm»

Det må förutsättas att körningarna varit tillräckligt långa för att

en jämförelse mellan de olika resultaten skall kunna göras.

För cementbetong blev slitageökningen vid ökning av dubbutsticket från

1,0 till 2,0 mm.

60 Z enl. Cantz, fig 14

200 Z vid 40 km/h enl, Springenschmid & Sommer, fig 15

78 Z enl. Minnesota-studien

Värdet enl S & S ligger väsentligt över de andra värdena. Vid högre

hastighet har värdet enl. S & S blivit ännu högre, vilket framgår av

följande på fig 15 baserade uppställning:

40 km/h 60 km/h 80 km/h 100 km/h

från 1 till 2 mm 200 z 540 z 970 z 450 z

från 2 till 3 mm 90 X 45 Z 25 Z 50 Z

Enligt S & S är slitaget starkt beroende av hastigheten. Detta visade

sig såväl vid körning med diagonaldäck som med radialdäck, fig 20.

g, 0
.U

t
0

:'
N
0

Fig 20 (6) Diagonalreifen ^ Radio/milen

.1
0 o

Stahlspike. Betan C

.
N 0

Ve
rs

ch
le

in
in
9
/
10

4
Sp

ik
es

ch
lä

ge
S

 

0

40 60 80 7170 _
Frülgeschwindigkeil in km/h '

Med diagonaldäck blev vid alla hastigheter slitaget dubbelt så stort

som med radialdäck. Den stora ökningen av slitaget vid höjning av has-

tigheten bör bero på att de dynamiska krafterna spelat en förhållande-
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vis stor roll i slitageprocessen (körningen gjordes vid 5 0/00 slip).

Det ligger därför nära till hands att antaga att den mycket kraftiga

ökning av slitaget vid högre hastighet, som en ökning av dubbutstic-

ket från 1 till 2 mm givit, väsentligen bestått i en ökning av det

"dynamiska slitaget" och att detta varit mycket litet vid 1 mm dubb-

utstick. En förklaring härtill kan sökas i däckets formförändring vid

kontakten med vägen. Därvid borde däcktypen, däckmönstret samt dubbens

form och dimensioner ha betydelse. Det bör anmärkas att de till försö-

ken använda däcken varit omönstrade och att dubbarna varit fördelade

över hela däckets slitbana. Kanske kan det trots allt vara så att den

mycket kraftiga ökningen av slitaget vid ökning av dubbutsticket från

1 till 2 mm sammanhänger med egenheter i provningens utförande. En

svaghet hos maskinen är också den ringa trumdiametern. Slutligt svar

på frågorna kan icke fås utan ytterligare experimentella undersök-

ningar.

För asfaltbetong blev slitageökningen vid ökning av dubbutsticket

från 1,0 till 2,0 mm

130 Z enl. Thurmann-Moe & Heiplass, fig 19

93 å 146 Z enl. Minnesota-studien

Diagrammet enl. TéM & H är mycket osäkert i sin nedre del. I sin säk-

raste del, omkring dubbutsticket 2 mm, visar diagrammet att slitaget

ökas med i runt tal 50 Z när dubbutsticket ökas med 0,5 mm från 1,7 mm.

Provvägsmaskinerna har med undantag för den som använts av Springenschmid

& Sommer körts med låg hastighet jämfört med de hastigheter som före-

kommer på vägarna. Samtidigt har, på grund av provbanans ringa krök-

ningsradie, dubbarna glidit mycket över beläggningarna (5). Denna glid-

ning kan beräknas motsvara 5 ä 10 Z slip, medan man vid normal körning

med konstant hastighet på rak väg torde ha ca 1 Z slip. Vid maskinkör-

ningarna har alltså det av den statiska dubbkraften betingade slita-

get framhävts medan det andra slitaget tillbakaträngts. God eller skä-

ligt god korrelation mellan resultat i provvägsmaskin och i fält har

trots detta erhållits i USA (15) och Kanada (16) när det gäller olika
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beläggningars resistens. Detta kan tolkas på två sätt. Antingen spelar

det "dynamiska slitaget" en förhållandevis liten roll, vilket emeller-

tid motsägs av Springenschmid & Sommers undersökningar, eller står re-

sistensen mot "dynamiskt slitage" i proportion till resiStensen mot det

slitage som orsakas av slip eller spin. Därmed borde det dynamiska sli-

taget väsentligen bestå i den repning dubben gör när däcket förändrar

sin form vid kontakten med vägen. Om dubbutsticket påverkar dessa for-

mer av slitage i ungefär samma grad och oberoende av hastigheten kan

de vid körningarna i provvägsmaskin erhållna relationstalen godtas. En-

ligt de av Springenschmid & Sommer utförda undersökningarna är detta

icke fallet. Dock har vid dessa undersökningar den genom ökning av dubb-

utsticket från 2 till 3 mm orsakade slitageökningen varit 25-50 Z i om-

rådet 60-100 km/h. Ur Cantz diagram erhålls 39 Z och genom tillämpning

av Minnesota-formeln på Minnesota-materialet erhålls 27 Z. Det må erin-

ras om att resultaten och det förda resonemanget gäller personbils-

dubbar och att studierna utförts på cementbetong.

Om det finns ett kritiskt dubbutstick vid vilket slitaget nästan

språngvis förändras - de av Springenschmid & Sommer erhållna resul-

taten kan tolkas så - bör detta gälla även asfaltbetong. Då förekoms-

ten av ett kritiskt dubbutstick ännu inte kan betraktas säkerställd

och man ännu mindre vet storleken av ett eventuellt sådant kritiskt

dubbutstick för olika dubbdäck, bör man vid utformning av tekniska

bestämmelser för dubbdäck tills vidare bortse från ett kritiskt dubb-

utstick.

Den normala beläggningen i Sverige vid stor dubbtrafik är asfaltbetong.

Kvaliteten av denna, som kan variera i flera avseenden, påverkar in-

flytandet av dubbutsticket på slitaget. Med ledning av de ovan redo-

visade uppgifterna för asfaltbetong kan det vara rimligt att i den

fortsatta utredningen förutsätta

att slitaget ökar med

l/2-3/4 vid ökning av dubbutsticket från 1,0 till 1,5 mm

1/3-1/2 1,5 2,0 "
H N H H 'I N

att slitaget minskar med

1/3-1/2 vid minskning av dubbutsticket från 1,5 till 1,0 mm

1/4-1/3 " 2,0 1,5 "
H I' I' H U
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Inflytande på friktionen på is

Kraftöverföringen mellan is och dubbat däck har behandlats teoretiskt

i kapitel 4.

Friktionen på is ökar med dubbutsticket. Ju större detta är, desto

djupare kan nämligen stiftet tränga ned i isen.

Bara ett par undersökningar häröver har publicerats.

Cantz har gjort försök med en 1970 Oldsmobile Cutlass S, som vägde 3940

lbs och alltså hade genomsnittlig hjulbelastning 4,4 kN (4). Bilen

var specialutrustadmed en accelerometer, som kunde registrera acce-

leration, retardation, hastighet och vägsträcka. Resultatet har fram-

lagts i ett diagram som återges i fig 21. Att döma av vad Cantz tidi-

gare sagt i sin rapport baserar sig resultatet på bromsprov med diago-

naldäck försedda med 118 dubbar i 6 rader.

    

 

 

  

 

 

  

  

 

.16
c: .o .14 /

.12 5,4 _'\

EE vr"4âñ ' \\\;
.10

*0- / NK

° 08 /E 0/

Fig 21 (4) 2 _06= --Tire without studs

:E .04

ä
0 .020 .040 .060 .080 .100 .120Å(i'n

Protrusion

o_oNew tire

'Tire after 5000 miles

'_"__ (Studs with more than
.050" protrusion are loose)

Kullberg & Ohlsson, Statens väginstitut, gjorde 1962-1964 omfattande

undersökningar över dubbdäck (17). Därvid studerades friktionen i oli-

ka väglag för några olika då förekommande dubbtyper och inflytandet av

dubbantalet m.m på friktionen vid hjulbelastning 3 kN. En av dubbtyperna

var en Secomet stiftdubb, som var snarlik de stiftdubbar som används

idag. Försök gjordes dels med nydubbade däck, dels med dubbdäck som

körts 10 000 km på barmark. Det visade sig att friktionsförbättringen
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på is vid låst hjul var

för nydubbat däck med dubbutstick= 3,0 mm

0,08 ä 0,09 per 100 st Secomet-dubbar

för kört däck med dubbutstick= 1,9 mm

0,07 per 100 st Secomet-dubbar

Försök gjordes också med plastskaftade dubbar. Dessa gav för de ny-

dubbade däcken, vars dubbutsticksmedelvärde varierade mellan 2,0 och

3,6 mm, ungefär samma friktionsförbättring som Secomet-dubbarna i ny-

dubbat däck.

För att kunna jämföra Cantz'och väginstitutets resultat måste man

först göra en omräkning till samma hjulbelastning. Bromskraften av

dubbarna är ju oberoende av belastningen, och den friktion dubbarna

bromskraften

hjhlbelastningen'
hjulbelastningen 4,4 kN, som Cantz använde, så finner man friktions-

Omräknas de svenska värdena till att gälla

 

ger är =

förbättringen 0,06 för de nydubbade däcken med dubbutsticket 3,0 mm

och 0,05 för de körda däcken meddubbutsticket 1,9 mm. Ur Cantz'

diagram finner man (efter omräkning till 100 dubbar, se 5.10.2 fig

24) friktionsförbättringen 0,09 resp. 0,06 för motsvarande utstick.

Cantz har alltså funnit en större effekt av dubbarna. Med tanke på

den utveckling som ägt rum må detta anses naturligt. Bland annat har

däckmönstret och dubbarnas placering i detta betydelse. Sett mot bak-

grunden härav kan skillnaderna mellan Cantz' och väginstitutets resul-

tat anses vara acceptabla.

Utgår man från Cantz' diagram finner man att friktionen på is vid låst

hjul ökas resp minskas 0,010 enheter per 100 dubbar när dubbutsticket

ökas resp minskas 0,5 mm, Vid omräkning till hjullasten 3 kN, somün

ungefär motsvarar genomsnittet för personbilar i Sverige, finner man

värdet 0,023. Detta värde må tills vidare anses nöjaktigt säkert till

sin storleksordning, nämligen 0,02.

Inga undersökningar har påträffats över inflytandet av dubbutsticket

på friktionen vid optimalt Slip. Kullberg & Ohlsson fann emellertid

vid sina mätningar av friktionen på is, att dubbarna vid optimalt Slip

gav ca 50 Z högre friktionsförbättring än vid låst hju1 (17). I enlig-

het därmed bör man för personbilar i Sverige kunna räkna med att frik-
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tionen på is vid optimalt slip ökas rest minskas i runt tal 0,03 en-

heter per 100 dubbar när dubbutsticket ökas resp minskas 0,5 mm.

Thurmann-Moe & Heiplass har använt en Hu-meter för att fastställa

inflytandet av dubbutsticket på friktionen (14). Mu-metern bestäm-

mer friktionen medelst två små snedställda hjul och anger ett frik-

tionsvärde mellan frirullning och optimalt slip. Däcket var så dub-

bat, att anordningen skulle motsvara ett normalt dubbat däck på en

personbil. Resultatet har framlagts i diagram, ur vilka känäutläsas

att friktionen på is ökas resp minskas 0,02 enheter när dubbutstic-

ket ökas resp minskas 0,5 mm.

Friktionen på is vid eller nära 000 för odubbat däck är 0,05 ä 0,10

(både låst hjul och optimalt Slip). Med ledning av lämnade data kan

man för personbilar i Sverige uppskatta att friktionen med 100 dub-

bar per däck är följande:

Låst hjul Opt slip

För dubbutstick 1,0 mm. 0,12 å 0,16 0,15 ä 0,19

" " 1,5 " 0,14 ä 0,18 0,18 ä 0,22

N N 2,0 " ä ä

5.8.3 lnflytande på friktionen på bar beläggning

 

Dubbarna tar upp en del av hjulbelastningen och avlastar i motsvarande

grad däckytan. Om dubben inte tränger ned i beläggningen eller får annat

speciellt grepp i denna medför detta en friktionsförsämring på bar

beläggning, emedan metallen ger sämre friktion än gummit. Ju större

dubbutsticket är, desto större blir avlastningen och desto större kan

försämringen bli.

Vid väginstitutets mätningar med optimalt slip på asfaltbeläggning vi-

sade det sig att de dubbade däcken gav i runt tal 10 Z sämre friktion

än motsvarande icke dubbade däck (17).

Friktionen vid låst hjul på bar beläggning har studerats på många håll.

Såväl positiva som negativa effekter av dubbarna har konstaterats (18).

Beläggningstyp, dennas tillstånd (våt eller torr) och dubbantalet har

påvisats vara av betydelse.
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Vid sina nyligen utförda försök med en 1970 Oldsmobile Cutlass S

(se föregående avsnitt) gjorde Cantz även bromsprov (låst hjul) på

bara och torra beläggningar av cementbetong och asfaltbetong och stu-

derade inflytandet av dubbutsticket och dubbantalet på friktionen (4).

Resultatet har framlagts i diagram, som återges i fig 22 och 23.
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På cementbetong sänkte dubbarna friktionen, vilket gällde alla dubb-

utstick och alla dubbantal. På asfaltbetong ökade dubbarna friktionen

vid lågt dubbantal och litet dubbutstick. Med 110 dubbar och dubbut-

sticket 0,060" (= 1,5 mm) blev friktionen oförändrad. Med 140 dubbar

och dubbutsticket 0,080" (2,0 mm) försämrades friktionen ca 0,05

enheter, dvs ca 10 Z.

För att få asfaltbetläggningarna att stoppa bättre mot dubbslitage går

man in för en högre stenhalt i ytan. Därvid närmar sig asfaltbetongen

till sin ytkaraktär cementbetong. Enligt Cantz' diagram ökade resp

minskade friktionen på torr cementbetong vid låst hjul med 0,03 enhe-
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ter vid minskning resp ökning av dubbutsticket med 0,5 mm i området

kring 1,5 mm dubbutstick, när dubbantalet var 110.

5.8.4 Inflytande på gummits utmattning

Genom dubbrörelserna sker så småningom.en utmattning av gummit runt

dubbskallen, och dubbens infästning försämras. Ju större dubbutsticket

är desto snabbare går utmattningen, 2.6.

Enligt Cantz (4) bör man från denna synpunkt eftersträva ett dubb-

utstick inte större än ca 0,050" (= 1,25 mm).

Scheuba har i ett av sinadiagram angivit 1,0-l,5 mm som "Sollbereich"

för dubbutsticket (3).

5.8.5 Eörekommande dubbutstick, rekommendationer och bestämmelser

Vid mätning på parkeringsplatser i Nordrhein - Westfalen 1970/1971

visade sig dubbutsticket vara i medeltal 2,8 mm (6).

Vid mätningar på parkeringsplatser i västra Pennsylvania (4) Visade

sig utsticket vara i medeltal

1965/1966 0,087" (= 2,2 mm)

1966/1967 0,081" (= 2,0 mm)

1967/1968 0,076" (= 1,9 mm)

1968/1969 0,074" (= 1 9 mm)

1969/1970 0,068" (= 1 7 mm)

1970/1971 0,065" (= 1,6 mm)

Enligt dessa mätningar har dubbutsticket successivt gått ned, vilket

Cantz anser bero på att man reducerat stiftets hårdhet (4).

Enligt GRPN:s rekommendationer för dubbning får dubbutsticket ej bli

större än 1,5 mm för motorfordon med en totalvikt upp till 3 500 kg

och deras släpvagnar (19,20) OECD har också rekommenderat en begräns-

ning av utsticket till 1,5 mm (2).
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Enligt de norska bestämmelserna (10) får ett nydubbat däck ej ha stör-

re dubbutstick än

1,2 mm på fordon med lägre vikt än 3 500 kg

2,0 " " " med högre vikt än 3 500 "

I följande Stater är det icke tillåtet att ha dubbutstick större än

1,5 mm (2): Italien, Schweiz och New Jersey, USA.

5.9 Statisk dubbkraft

Den statiska dubbkraften påverkar såväl beläggningsslitaget som dubb-

däckets friktion på is och bar beläggning.

Denna kraft växer med dubbutsticket, men dess storlek betingas också

av gummits egenskaper, avståndet mellan dubb och kord, dubbens form

och dimensioner m m.

Vid undersökningarna över dubbutstickets inflytande på beläggnings-

slitage och friktion har dubbkraften tillåtits variera som funktion

av dubbutsticket, och resultatet är en funktion av både dubbutsticket

och andra parametrar som är funktioner av dubbutsticket, bl a den

statiska dubbkraften. Det oaktat har slitage och friktion satts som

funktion bara av dubbutsticket.

Scheuba har angett att den statiska dubbkraften i de äldsta dubbdäcken

genom för litet avstånd mellan dubb och kord och delvis även genom

olämplig dubb kunde uppgå till 70 kp, medan den i nyare dubbdäck kunnat

reduceras till ca 15 kp (3). Det får därvid förutsättas att denna kraft

gäller intryckningen av endubb med utsticket 1,5 mm, enär Scheuba re-

kommenderar utsticket 1,0-1,5 mm för personbilsdäck. Scheuba har stude-

rat inflytandet av dubbutsticket på den statiska dubbkraften för olika

avstånd mellan dubb och kord. Resultatet ges i fig 7. För ettvisst

avstånd mellan dubb och kord något mindre än 4 mm finner man att kraften.w

varit

80 N för dubbutsticket 1,0 mm

N H U 1 5 H

H I' N 2,0 I'

och att den alltså ungefär fördubblats vid 0,5 mm:s ökning av dubb-

utsticket.
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Cantz har för sina studier normalt använt dubbdäck med följande rela-

tion mellan dubbutstick och statisk dubbkraft (4):

0,030" (= 0,75 mm) - 20 1bs (= 89 N)

0,090" (= 2,25 mm) - 50 lbs (= 222 N)

däremellan lineärt samband.

Det må nämnas att relationen ifråga kunde utläsas ur en skala för

dubbutsticket lagd parallell med axeln för dubbkraften i ett av Cantz'

diagram. Ur lämnade data kan beräknas att den statiska dubbkraften

varit

110 N för dubbutsticket 1,0 mm

160 " " " 1,5 "

200 " " " 2,0 "

Enligt Cantz bör dubbutsticket ej överstiga ca 0,050" (= 1,25 mm),

om.man ej skall riskera en för tidig utmattning av gummit. För ifråga-

varande däck har den statiska dubbkraften vid detta utstick varit 140 N.

Scheubas och Cantz' däck är två exempel. Det senare, som var av diago-

naltyp med bälte, har använts för stort upplagda och nyligen utförda

studier och får förutsättas vara representativt för USA. Det är för

utredarna ovisst i vad mån Scheubas däcktyp är representativ för Tysk*

land. En påtagbar olikhet är dubbkraftens beroende av dubbutsticket.

Cantz' däck har ca 35 Z högre statisk dubbkraft vid 1,0 mm utstick och

ca 35 Z lägre dubbkraft vid 2,0 mm utstick än Scheubas däck med samma

dubbkraft vid 1,5 mm utstick. Skillnaden mellan Scheubas oCh Cantz're-

sultat är stor - i ena fallet ett logaritmiskt, i andra fallet ett

lineärt samband. En viktig fråga är hur den statiska dubbkraften upp-

mätts i de båda fallen.

Inga utländska undersökningar'har påträffats över statiska kraften

hos lastbilsdubbar.

Statens väginstitut bestämde 1970 statiska dubbkraften hos två slump-

vis uttagna dubbdäck, det ena ett personbilsdäck med den i Sverige

vanligaste typen av personbilsdubbar och det andra ett lastbilsdäck

med rördubbar. Resultat:
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Personbil Lastbil

hjullast hjullast hjullast
5'kN 10,5 kN 16 kN

Dubbrad l

(närmast skuldran).

utstick, m.v. 1,8 mm 1,8 mm 1,8 mm

kraft, m.v. 200 N 580 N 740 N

Dubbrad 2

utstick, m.v. 1,9 mm. 1,6 mm 1,6 mm

kraft, m.v. 180 N 580 N 630 N

Dubbrad 3

utstick, m.v. 1,3 mm

kraft, m.v. 170 N

  

 

  

 

Enligt de norska föreskrifterna (10) får för nydubbat däck den sta-

tiska dubbkraften uppgå till högst

30 kp för fordon med totalvikt <:3 500 kg

40 'I I' I' II I'

Inga andra statliga bestämmelser för den statiska dubbkraften har

påträffats.

5.10 Antal dubbar och dubbrader

 

5.10.l lnflytande på beläggningåslitaget

Beläggningsslitaget kan antagas stå i lineärt förhållande till antalet

dubbar. Detta har experimentellt bekräftats av Thurmann-Moe & Heiplass

(14) och Cantz (4).

Det av Odubbade personbilsdäck förorsakade slitaget på beläggningar

av asfalt- och cementbetong är mycket litet, även då saltning och sand-

ning förekommer (15), och kan försummas. För dubbade personbilsdäck

gäller alltsåatt slitaget blir proportionellt mot antalet dubbar.

Odubbade lastbilsdäck kan antagas ge större slitage än odubbade person-

bilsdäck på grund av de större tryck- och sidkrafter lastbilsdäcken
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utsätter beläggningen för. En yta med grövre textur blir mer utsatt

än en med finare textur, och normalt blir yttexturen grövre vid dubb-

slitage. Inga undersökningar har påträffats över det av odubbade last-

bilsdäck orsakade slitaget.

5.10.2 Inflytande på friktionen på is

Friktionen på is har behandlats teoretiskt i kapitel 4.

Vid lågt slip verkar varje dubb i stort sett oberoende av de andra

dubbarna. Det har påvisats att om dubbantalet ökas proportionsvis lika

mycket i alla linjer kan friktionsförbättringen antagas bli praktiskt

taget proportionell mot ökningen av antalet dubbar. Dubbarna kan anta-

gas ha olika effekt i olika monteringslinjer, i synnerhet efter en

tids slitage av däcket, då dubbutsticket blir olika i olika linjer.

Störst blir skillnaden mellan innersta och yttersta monteringslinje.

I alla fall synes man vid diskussion över erforderligt antal dubbar

för åstadkommande av en viss friktionsförbättring vid lågt slip kunna

räkna med att den friktionsförbättring dubbarna ger är proportionell

mot antalet dubbar. Vid Statens väginstituts undersökningar 1963/1964

erhölls åtminstone för ett av däcken mycket liten spridning vid fram-

ställning av friktionen som en lineär funktion av dubbutsticket (17).

Vid låst hjul (100 Z slip) ger den första dubben i varje rad större

effekt än de efterföljande dubbarna, som ju får verka i spåret efter

den första dubben. För att få god effekt av dubbarna bör dessa därför

placeras i många rader. Idealet vore naturligtvis så många dubbrader

att endast en dubb per dubbrad kunde befinna sig i kontaktytan mellan

däck och is.

Antalet dubbrader måste emellertid begränsas med hänsyn till däck-

mönstret och att mittområdet av däcket ej bör hålla några dubbar. I

detta område är slitbanan tunnare och dubbens förankring blir sämre.

Vidare växlar där slitbanans glidrörelser i förhållande till vägbanan

oupphörligt riktning under rullning vilket kan antas medföra en utmatt-

ning av gummit runt dubben, 2.6.

Cantz har vid sina bromsförsök också studerat inflytandet av antalet

dubbar och antalet dubbrader på friktionen på is (4). Resultatet har

framställts i diagram, som återges i fig 24,
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Number of 'studs
10? 200

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Fig 24 (4)

 

R
e
c
o
m
m
e
n
d
e
d

\
\
\

n
u
m
b
e
r

o
f
s
t
u
d
s

        

Co
ef

fi
ci

e'
nt

o
f
fr

ic
ti

on

 

Stud protrusion

.060" in all tires

 

      

 

  

Med omräkning av värdena till att gälla svenska personbilar (hjulbelast-

ning 3 kN i st f 4,4 kN) erhålles ur diagrammet följande friktionsför-

 

 

bättring:

100 dubbar 150 dubbar

2 dubbrader 0,065 0,075

4 dubbrader 0,08 0,095

6 dubbrader 0,09 0,105

8 dubbrader 0,095 0,115

Inflytande på friktionen på bar beläggning

Mycket litet material finns redovisat över inflytandet av antalet dub-

bar på friktionen på bar beläggning.

Vid väginstitutets undersökningar gjordes försök med optimalt slip på

bar beläggning av asfaltbetong (17). Med 150-250 dubbar erhölls en

friktionsförsämring ä 10 Z vid ca 2 mm dubbutstick.

Cantz har påvisat att ett mindre antal dubbar vid låsta hjul ZIÖOTZ

slip) kan förbättra friktionen på asfaltbetong, fig 23 (4). På cement-

betong har han däremot funnit att även ett mindre antal dubbar försäm-

rar friktionen, fig 22. De stenrika asfaltbeläggningar som man nu strä-

var efter har en yta som kan antagas likna cementbetongens avseende

dubbkontakten. Man bör därför räkna med det ogynnsamma fallet, nämli-

gen att friktionen på bar beläggning alltid försämras genom dubbarna.
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Det borde inte bli stort fel om man vid optimalt slip räknar med att

friktionsförsämringen står i lineärt förhållande till antalet dubbar.

Väginstitutets resultat visar då friktionsförsämringen 5 Z eller 0,04

enheter (utan dubbar var friktionen 0,8) per 100 dubbar vid 2 mm ut-

stick. Om utsticket varit 1,5 mm skulle försämringen ha blivit mindre.

Vid bromsning med låst hjul (100 % slip) på torr beläggning av cement-

betong kan med ledning av Cantz' diagram, fig 23, friktionsförsämringen

vid 1,5 mm utstick uppskattas vara

3 Z (0,02 60 dubbar

7 Z (0,045 enheter) för 110 dubbar

9 Z (0,06 enheter) för 140 dubbar

enheter) för

Inga undersökningar har påträffats för lastbilsdäck.

Förekommande rekommendationer och bestämmelser

Dubbman rekommenderar 10 ä 12 dubbar per däck och 100 kg vagnvikt för

personbilar och för lastbilar 120-180 dubbar per däck oavsett vagn-

vikt. Vidare rekommenderar Dubbman att dubbarna monteras i sick-sack

i 4-8 linjer.

Enligt GRPN:s rekommendationer bör antalet dubbar för varje hjul vara

högst 30 per 100 kg tillåten däckbelastning eller högst 180 dubbar

per däck (19, 20). Rekommendationerna avser motorfordon med en total-

vikt upp till 3 500 kg och dessas släpvagnar.

Enligt de norska bestämmelserna (10) får dubbantalet per däck vara

för bilar med totalvikt <:3 500 kg

högst 110

högst\150

st för hjuldimensionen :515"

'? 15"

för bilar med totalvikt 223 500 kg

högst 150

högst 250

st lastbilsdubbar eller

st personbilsdubbar

de italienska bestämmelserna (2) skall dubbantalet per däck

80-160

Enligt

vara
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och enligt de schweiziska bestämmelserna (2)

mindre än 110 st för däck -=13"

mindre än 130 " " " :'13"
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SLUTSATSER

 

Utredningen har visat att

a. det beläggningsslitage som dubbarna orsakar är direkt beroende fram-

för allt av däckens rörelse relativt vägbanan, dubbstiftets storlek,

form och hårdhet, dubbutsticket, statiska dubbkraften och antalet

dubbar samt vidare av dubbens vikt, vilken dock kan antagas spela

en jämförelsevis obetydlig roll när den är liten, t ex i fallet per-

sonbilsdubbar,

den förbättring av friktionen på is som dubbarna ger är direkt be-

roende av dubbstiftets storlek och form, dubbutsticket, statiska

dubbkraften, antalet dubbar och i fallet låst hjul (100 Z slip)

antalet monteringslinjer,

den försämring av friktionen på bar beläggning som dubbarna ger är

beroende av statiska dubbkraften (indirekt av dubbutsticket) och

antalet dubbar,

dubbutsticket och statiska dubbkraften i nu konventionella dubbar

är mycket komplext beroende av flera olika dubbdäcksparametrar,

e. relationerna mellan slitage och friktion samt mellan dubbutstick

och statisk dubbkraft bara kan vara mycket approximativt generella

för nu vanliga dubbar och att de kan bli rätt annorlunda för fram-

tida dubbar.

Bestämmelserna för dubbdäck borde alltså - enligt vad som framgått

av punkterna d och e - inriktas på dubbdäckets funktionsegenskaper

och skadeverkningar och inte på några enskilda parametrar. Funktions-

egenskaperna och skadeverkningarna skulle formuleras och kvantifieras

på basis av laboratorieprov, som så nära som möjligt skulle simulera

däckens praktiska användning, i fortsättning kallade simulatorprov.

Kontrollen skulle i konsekvens därmed företagas på den nytillverkade

produkten, och producenten skulle ansvara för att varan uppfyller be-

stämmelserna. Sin löpande produktion kunde tillverkaren kontrollera i

en omfattning och med metoder som han finner lämpliga med hänsyn till

sagda bestämmelser och förefintliga marginaler. För förenkling av den

kontroll av varan i handeln som myndighet skulle ha att utöva borde
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typgodkännande ske innan produkten marknadsföres, och handelskontrol-

len kunde då väsentligen baseras på lika enkla metoder som vid till-

verkningen.

Denna princip förutsätter att antalet producenter inte är för stort.

Principen förutsätter också att en simulator byggs i landet. Det må

nämnas att en sådan också skulle vara till stor nytta för forsknings-

och utvecklingsarbetet rörande dubbkonstruktioner och andra slirskydd,

beläggningar med bättre dubbresistens, friktion och vattenplaning samt

bildäcksdynamik.

Då ju bestämmelser och kontroll enl nämnda principer förutsätter dels

en dyrbar simulator som nu inte finns, dels omfattande prov i denna

simulator, kan man inte räkna med att ha sådana bestämmelser i kraft

inom de närmaste fem åren. Andra bestämmelser är under tiden behövli-

ga, och dessa bestämmelser får avse dubbdäckens konstruktion och para-

metrar .

Endast sådana omständigheter, detaljer och parametrar som är av direkt

betydelse för dubbdäckens funktionsegenskaper och skadeverkningar bör

bli föremål för bestämmelser. Det har konstaterats att man på olika

håll intensivt arbetar på att få fram dubbar som skall ge mindre be-

läggningsslitage, och med hänvisning till punkterna d och e bör

bestämmelserna bara avse sådant som har en dominerande och nu gripbar

betydelse. Bestämmelserna får med andranord inte bli hinder för utveck-

lingen av bättre dubbar.

Dubbade personbilsdäck

Glidrörelser sker alltid vid däckets kontakt med vägytan. För radial-

däcken är dessa mindre än för diagonaldäcken, och radialdäcken bör där-

för ge bättre friktion och mindre beläggningsslitage. Den bättre frik-

tionen har experimentellt bekräftats. Vinterradialdäck har vid fält-

försök visat sig ha bättre friktionsegenskaper på våt asfaltbeläggning

än diagonaldäck av såväl vinter- som sommartyp. Vinterradialdäcken har

vidare visat sig ge styregenskaper som är mycket lika motsvarande däck

i sommarutförande, medan vinterdiagonaldäck i detta avseende skiljer
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sig mest från sommarradialdäck. Ehuru dessa resultat erhållits med

odubbade däck är det ingen tvekan om.att ett dubbat radialdäck har

bättre friktions- och styregenskaper än motsvarande diagonaldäck.

Slitaget av cementbetong har vid försök i en provvägsmaskin blivit

50 Z mindre med dubbade radialdäck än med motsvarande diagonaldäck.

Provning under mer realistiska förhållanden är nödvändig för att man

skall få en säker uppfattning om det slitage dubbade radialdäck ger

jämfört med dubbade diagonaldäck, och provning måste göras på asfalt-

betong. Man bör emellertid redan nu kunna räkna med att dubbade ra-

dialdäck ger mindre slitage än dubbade diagonaldäck vid normal kör-

ning - frågan är hur mycket mindre. Mot dessa mycket påtagbara för-

delar, bättre friktion och mindre beläggningsslitage, står radial-

däckens högre inköpspris, som dock i viss mån kompenseras av större

livslängd för själva däcket. Med stöd av det sagda bör man endast

tillåta radialdäck för dubbning.

Monteringen av dubbarna måste ske på sådant sätt att dessa blir väl

förankrade i däcket. Hålen i däcket måste därför anpassas till dub-

barnas form och dimensioner, bl a för att rätt dubbutstick skall er-

hållas. Dubbarna måste också på lämpligt sätt placeras in i däck-

mönstret, både med tanke på förankringen och med tanke på funktionen.

Avståndet mellan dubb och cord måste också vara tillräckligt stort

för att dubben inte skall slita onödigt mycket genom en för stor sta-

tisk dubbkraft. Dubbutstick och statisk dubbkraft bör bli föremål för

särskilda bestämmelser (se senare avsnitt). Att uppsätta detaljbestäm-

melser för hur en dubb skall monteras förefaller inte realistiskt. An-

talet kombinationer däck-dubb är stort, området är under utveckling

och mycket litet har publicerats. För att hålen skall bli rätt avpas-

sade bör de åstadkommas redan vid däckets vulkanisering. Ansvaretför

rätt kombination av dubb, däck och hål bör i princip ligga hos däck/

dubbfabrikanten. Dubbningen bör ske på oanvänt däck, enär man kan an-

taga att hålen skadas vid däckets användning. Att använda hål efter

bortsliten dubb för ny dubbning är förkastligt. Man kommer alltså fram

till att

a. endast förhålade däck får dubbas,

b. dubbning endast får företagas på nytt däck,

dubbning endast får göras av däckfabrikant och av denne auktorise-

rad gummiverkstad.
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Monteringen av dubbarna, som den sker i dag, färdigsaåller inte dubb-

däcket för normalt bruk. Dubbfabrikanterna rekommenderar en inkörning

med lägre hastighet för att dubbarna skall få tillfälle att sätta sig.

Med dagens tekniska resurser borde det vara möjligt att få fram en re-

lativt enkel verkstadsmetod för sättning av dubbarna. Detta är angelä-

get dels med tanke på att dubbarnas funktion och skadeverkningar inte

bör vara beroende av en personlig inkörning, dels med tanke på kontrol-

len av dubbutstick och statisk dubbkraft vid försäljningen av dubbdäck.

Dubbens konstruktion samt skaftets form och dimensioner kan antagas in-

verka på dubbens funktion och skadeverkningar, dels genom att de till-

sammans med andra parametrar bestämmer dubbutstick och statisk dubb-

kraft, dels på annat sätt. Dubbarnas utstick och statiska kraft, till

vilka såväl friktion som beläggningsslitage mer eller mindre direkt

kan relateras, bör kontrolleras separat. Hur konstruktionen etc i öv-

rigt påverkar dubbens funktion och skadeverkningar är oklart. Under fö-

rutsättning att man har bestämmelser för dubbutstick och statisk dubb-

kraft är det i nuläget inte befogat att införa bestämmelser rörande

dubbens konstruktion och skaftets form och dimensioner. Sådana bestäm-

melser skulle för övrigt i nuvarande läge verka utvecklingshämmande.

Skaftet består av stål i de dubbar som.slagit genom.på marknaden. Om-

fattande försök görs nu med s k plastdubbar, som har skaftet bestående

av plast, och resultaten har hitintills varit intressanta. Det är ännu

för tidigt att ta upp frågan om bestämmelser för skaftmaterialet till

diskussion.

Stiftet i nu förekommande personbilsdubbar har en diameter under

3,0 mm. Vid större diameter får stiftet det svårare att tränga ned i

isen, och det kan även antagas att det ger större beläggningsslitage.

Det finns ingen anledning att tillåta större diameter.

Hårdmetallen i stiftet måste ägnas uppmärksamhet. Hos däck med konven-

tionella dubbar beror dubbutsticket på relationen mellan gummits sli-

tage och hårdmetallens. Likaväl som hårdare sten sliter mer på hård-

metall så får man antaga att hårdare och starkare hårdmetall sliter

mer på sten. Nu går man in för speciellt hård sten i vägbeläggningarna
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för att på så sätt öka dessas livslängd. Om dubbfabrikanterna samti-

digt ökar stiftets hårdhet och styrka kan enda resultatet av dessa

ansträngningar tänkas bli att man får dyrare beläggningar, Vidare mås-

te nämnas att man kan använda ett mycket hårdare och starkare stift än

som är nödvändigt i de dubbar med självreglerande utstick som nu är

under utveckling. Utvecklingen nödvändiggör att frågan om stenslita-

gets beroende av hårdmetallens hårdhet och styrka och frågan om even-

tuella bestämmelser för hårdmetallen utreds. Vikten av en konventio-

nell personbilsdubb rör sig omkring 2,5 gram. Den levande kraften hos

en så lätt dubb kan beräknas spela en förhållandevis liten roll i be-

läggningsslitaget. Då en del av detta i alla fall är direkt relaterat

till dubbens vikt bör denna begränsas, lämpligen till 3,0 gram.

Reporna, som.stiftet gör i beläggningen och som utgör den största de-

len av beläggningsslitaget, står i relation till det tryck stiftet ut-

sätter beläggningen för under repningen. Detta tryck står i allmänhet

i relation till den statiska dubbkraften, varmed här förstås den kraft

som.behövs för att hålla dubben så intryckt i däcket att stiftspetsen

är i plan med däckytan. Det är från beläggningssynpunkt av synnerlig

vikt att denna kraft hålls nere. Dubben måste emellertid ha en viss

kraft för att stiftet skall tränga ned i is och den önskade friktions-

förbättringen erhållas. Hur stort tryck som.erfordras för nedträng-

ningen på den korta tid som står till förfogande är ovisst för utre-

darna. Inga undersökningar häröver har påträffats. Data från USA,

Tyskland och Sverige - fastän dessa är få - pekar mot att den statiska

reaktionskraften hos dubbarna i personbilsdäck som säljs i dag ligger

under 200 N, när utsticket är 1,5 mm, Framkomligheten med dessa däck

är tillfredsställande. Som skall utvisas i det följande bör utsticket

begränsas till 1,5 mm Den statiska reaktionskraften bör därför kunna

begränsas till 200 N. Inför man en bestämmelse härom så måste man ock-

så definiera en metOd för ifrågavarande krafts bestämning, och en så-

dan måste utvecklas. Kontrollen måste av praktiska skäl begränsas till

försäljningen av dubbdäck.

Den statiska reaktionskraftens betydelse för friktionen behöver trots

allt klarläggas, vilket torde kunna ske genom laboratoriestudier över

en dubbs beteende på is. Det är möjligt att dessa studier skulle leda
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till en annan gräns för den statiska reaktionskraften. Resonemanget

nedan baserar sig emellertid på erfarenheter av däck med en statisk

reaktionskraft under 200 N för dubbutsticket 1,5 mm och kan inte bli

relevant utanbegränsning av kraften till nämnda storlek.

. Därmed återstår dubbutsticket, antalet dubbar och antalet dubbrader,

vilka kommer att behandlas tillsammans. Det är vanligt att man sätter

friktionsförbättringen på is mot friktionsförsämringen på bar belägg-

ning. Den senare kan vid dubbning, som denna normalt utförs i dag,

bli högst av storleksordningen 10 Z. Variationerna i friktion mellan

odubbade däck av olika typer och fabrikat är större, och nämnda redu-

cering av friktionen må accepteras. Den friktion normala dubbdäck ger

på is, även vid OOC, är tillräcklig för kurvtagning utan acceleration

eller retardation vid normal hastighet (under stipulerad hastighets-

gräns) på nybyggda vägar och många äldre vägar. För andra manövrer

vid denna hastighet är friktionen många gånger otillräcklig, och en

någorlunda gardering härvidlag skulle medföra ett med hänsyn till

friktionen på barmark och slitaget av beläggning orimligt antal dubbar.

Det måste därför från säkerhetssynpunkt vara väsentligt att bilföraren

känner till dubbeffekten och att han icke blir lurad. I konsekvens

därmed är det angeläget att eftersträva en konstant dubbeffekt. Det

är också av största betydelse att dubbdäcken på alla fyra hjulen ger

samma friktion för att inte fordonets kursstabilitetsegenskaper skall

förändras. Det främsta motivet för att dubbdäck används kanske dock är

att de ökar framkomligheten. En stigningsökning med 50 0/00 motsvarar

för en vanlig enaxligt driven bil ett ökat friktionsbehov med ca 0,1,

vilket i stort sett motsvarar den förbättring man kan erhålla genom att

använda normalt dubbade däck på isigt underlag (17).

Friktionen och slitaget har beräknats för olika dubbutstick och antal

dubbar för däck med hjullasten 3 kN - trots alla vanskligheter. Slitaget

har beräknats som relativvärden, varvid det av 100 dubbar med 1,5 mm

utstick åstadkomma slitaget satts som enhet. Resultatet redoviSas i

tabell 3. Det må särskilt betonas att friktionsvärdena avser is vid
o u n . .0 C med samsta tankbara friktlon, 0,05 för däck utan dubbar.

En viss friktion kan ernås antingen genom ett större antal dubbar med

mindre utstick eller genom ett mindre antal dubbar med större utstick.
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Tabell 3

 

FRIKTION OCH RELATIVT BELÄGGNINGSSLITAGE MED DUBBADE PERSONBILSDÄCK FÖR 3 kN HJULBELASTNING VID OLIKA DUBBUTSTICK
OCH ANTAL DUBBAR

(Slitage orsakat av 100 dubbar med 1,5 mm utstick har satts= 1)

 

Optimalt slip 100 Z Slip

 

75 100 125 150 75 100 125 150
dubbar . dubbar , dubbar dubbar dubbar dubbar dubbar dubbar

 

6 6 6 8
1,0 mm utstick linjer linjer linjer linjer

Friktion 0,13 0,15 0,18 0,20 0,11 0,12 0,12 0,13

Slitage 0,38-0,5 0,5-0,67 0,63-0,83 0,75-l

1,5 mm utstick I

Friktion 0,15 0,18 0,21 0,25 0,13 0,14 0,15 0,17

Slitage 0,75 1 1,25 1,5

2,0 mm utstick

Friktion 0,17 0,21 0,25 0,29 0,14 0,16 0,18 0,20
Slitage V 1-1,1 1,3-1,5 1,7-1,9 2,0-2,3 '
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Det framgår av tabellen att man får minsta beläggningsslitaget vid

alternativet större antal dubbar med mindre utstick. Ett större ut- '

stick är ogynnsamt också därigenom att det påskyndar utmattningen

av gummit runt dubbens infästning. Ett resultat av utmattningen är

att dubben lossnar. Enligt uppgifter från dubbproducenter bör utstic-

ket av denna anledning vara under 1,5 mm. Vad antalet beträffar re-

kommenderar Dubbman 10 ä 12 dubbar per däck och 100 kg fordonsvikt,

vilka tal mycket nära motsvarar 125 resp 150 dubbar i tabellen. Om

dubbutsticket tillåts variera mellan1,0 och 1,5 mm och dubbantalet

mellan 125 och 150 per däck vid hjulbelastning 3 kN så kommer friktig-

nen vid optimalt slip på is med sämsta friktionsbetingelser att ligga

i området 0,18-0,25. Vid några minusgrader blir detta område i runda

tal 0,20-0,30. Från synpunkten framkomlighetfår området betecknas

tillfredsställande, och man kan alltså från denns synpunkt bestämma

att det nydubbade däcket skall ha 10 ä 12 dubbar per däck och 100 kg

fordonsvikt samt att dubbarna skall ha utsticket 1,0-1,5 mm.

Förutsätter man viss typ av dubbdäck (visst antal dubbar hos nya däc-

ket, viss typ av dubbar m m) betingas variationerna i friktionen på

is vid optimalt slip av isens friktion (relaterad till odubbat däck),

dubbutsticket och förlusten av dubbar. Isens friktion i närheten av

OOC varierar med styvt 0,05 enheter. Variationerna på grund av dubb-

utsticket, om detta tillåts variera mellan 1,0 och 1,5 mm kan vid

ytterlighetsfall bli 0,1, Vilket må accepteras mot bakgrunden av de

naturliga variationerna hos isen. En förlust av 20 z av dubbarna med-

för en friktionsförsämring med 0,02 51 0,04 enheter vid optimalt slip. En

så stor förlust av dubbar må anses vara tolerabel.Vid låsta hjul

(100 Z slip) blir försämringen 0,01 enheter.

För att dubbarna skall fungera bra vid bromsning med låsta hjul (100 Z

slip) måste de vara utspridda på ett lämpligt antal rader. För det

dubbantal utredarna funnit lämpligt bör antalet dubbrader vara 6 ä

8, dvs 3 ä 4 vid vardera skuldran.

Alla bestämmelser måste uppfyllas vid däckens försäljning, och kontrol-

len i detta avseende torde i princip kunna vara enkel. Förhållandet är

mer komplicerat när detgäller däck som tagits i bruk.
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Ett besvärligt problem är att dubbutsticket ändras, när dubbdäcket

tagits i bruk. Ändringen sker i början hastigt och sedan allt långsam-

mare; Storleken av dubbutsticket efter en längre tids användning av

ett konventionellt dubbdäck beror framför allt av däckets och dubbens

egenskaper, dubbens läge i däcket (avstånd till skuldran mm), körsätt

och däckets läge (löphjul eller drivhjul). Dubbutsticket blir större

. vid rivigare körning. Det kan också bli väsentligt större på drivhju-

len än på löphjulen. För att inte få för stor skillnad mellan fram-

hjul och bakhjul kan bilägaren därför behöva skifta däck med lämpliga

intervaller, varvid skiftet dock inte får företagas så att rotations-

riktningen omkastas.

Bestämmelserna för dubbutsticket felar mycket av sitt mål om de inte

gäller även bilarna på vägen. Att konstruera ett lämpligt mätverktyg

för kontrollen i fält torde vara relativt enkelt. Kontrollen av dubb-

utsticket kan tänkas ske som en del i den övriga fordonskontrollen

vid flygande besiktning. Frågan är också till slut om det är möj-

ligt att införa en så snäv bestämmelse för dubbutsticket som 1,0-

l,5 mm. Kanske förutsätter detta dubbar med självjusterande utstick

av de typer som nu är under utveckling.

Om man skall införa fältkontroll kanske denna till att börja med måste

inrikta sig på att skillnaden mellan fram- och bakhjul ej får vara

för stor.

Dubbutsticket bör tagas som medelvärde. Av praktiska skäl skulle mät-

ningarna i fält kunna begränsas till 3 dubbar per dubbrad på däckets

yttersida, vilka finge utväljas godtyckligt. Vid mätningarna i handeln

måste statistiska principer tillämpas och antalet dubbar för mätning

måste baseras på spridningen, dvs ju större denna är desto fler utstick

måste mätas.

6.2 Dubbade lastbilsdäck

 

Resonemangen om dubbade personbilsdäck gäller i princip mestadels ock-

så dubbade lastbilsdäck. Vad som sagts om själva däcken och dubbningens

utförande i avsnitt 6.1 bör också gälla dubbade lastbilsdäck. Även för
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lastbilar borde gälla att därest dubbdäck skall användas måste alla

däck vara dubbade.

Lastbilsdubbarna skiljer sig från personbilsdubbarna väsentligen genom

större dimensioner och vikt. I de största lastbilsdubbarna, de s k rör-

dubbarna, är hårdmetalldelen dessutom utformad som ett rör.

Fastän frekvensen av dubbade lastbilsdäck är liten i förhållande till

den för dubbade personbilsdäck kan det antagas att de vållar betydlig

skada, bl a på grund av att de genom sin storlek och vikt kompletterar

det slitage dubbade personbilsdäck ger. De hårdaste stenmaterialen,

som.man vill använda i beläggningar för att minska slitaget från dub-

bade personbilsdäck, är ofta så spröda att de krossas när de utsätts

för de väsentligt större dynamiska krafterna från lastbilsdubbar. Yt-

behandlingar, som kan ha bra resistens mot dubbade personbilsdäck,

slits snabbt sönder av rördubbar.

Rördubbar har konstaterats ge så stora beläggningsskador att de inte

kan tolereras.

De vanligaste stiftdubbarna för lastbilsdäck på den svenska marknaden

har vikten ll gram i fallet enflänsdubbar och 9 gram i fallet tvåfläns-

dubbar. Trots att vikten är betänkligt hög kan enflänsdubben vara att

föredraga, och i provisoriska bestämmelser må maximivikten därför sät-

tas till 11 gram för dubbar till tunga lastbilar. För lättare last-

bilar finns mindre dubbar i marknaden. Maximivikten 8 gram må anses

rimlig för sådana dubbar.

Hos nu förekommande stiftdubbar för lastbilsdäck har stiftet en diame-

ter under 3,5 mm, En utveckling mot grövre stift vore olycklig med

hänsyn till beläggningsslitaget.

Underlaget för tekniska bestämmelser för dubbade lastbilsdäcket är på

det hela taget mycket svagt. Mycket litet har publicerats över de dub-

bade lastbilsdäckens friktion och beläggningsskador.

Några rekommendationer till bestämmelser angående antal dubbar, dubb-

utstick och statisk dubbkraft kan därför ej ges.
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Kaneke kunde lastbilsdubbarna utbytas mot ett större antal person-

bilsdubbar. I så fall vore det enklare att få fram starka belägg-

ningar för dubbtrafik.
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