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Flygplanshjuls rullmotstånd i torr nysnö

av Bo Kihlgren

Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
Fack

581 01 LINKÖPING

REFERAT

Statens väg- och trafikinstitut har på uppdrag av

luftfartsverket utfört mätningar av rullmotståndet i

torr nysnö för ett flygplanshjul med däck av dimensio-

nen 12.50-16, som används på flygplan CV-440 och N-262.

Mätningarna utfördes vid en statisk hjulbelastning av

38.800 N (3.960 kp) och ett inre lufttryck i däcket av

410 kPa (60 psi) resp 550 kPa (80 psi) samt vid en has-

tighet av 50 km/h. Rullmotståndet tycks öka i det när-

maste linjärt med ökande snödjup vid konstant inre

lufttryck. Ökande inre lufttryck medför en minskning

av rullmotståndet. Denna effekt synes tala för använd-

ning av ett högt inre lufttryck i däcken på ett flyg-

plan, som tvingas starta från rullbanor med lös snö,

även om belastningen på hjulen i och för sig ej moti-

verar ett högt lufttryck.

Institutet har dessutom utfört mätningar av rullmot-

ståndet i torr nysnö för ett däck av dimensionen 7.50-

14, vilket är speciellt avsett för friktionsmätning

(ASTM-däck). Dessa mätningar utfördes vid en statisk

hjulbelastning av 4.800 N (490 kp) och en hastighet av

50, 65 reSp 80 km/h. Rullmotståndet tycks öka linjärt

med hastigheten inom detta hastighetsintervall. Has-

tighetsberoendet tycks dessutom vara större ju större

snödjupet är.
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II

Rolling Resistance of Aircraft Wheels in Dry Snow

by Bo Kihlgren
National Swedish Road and Traffic Research Institute
Fack

S-58l 01 LINKÖPING SWEDEN

ABSTRACT

The National Swedish Road and Traffic Research Insti-

tute has carried out measurements of the rolling

resistance of an aircraft wheel caused by dry snow.

The wheel was equipped with a tyre of the dimension

12.50-16, which is used on aircrafts of types CV-440

and N-262. The measurements were carried out at a static

wheel load of 38.800 N (3.960 kp) and a tyre air pres-

sure of 410 kPa (60 psi) and 550 kPa (80 psi) respec-

tively. The speed.during the measurements was 50 km/h.

The rolling resistance seems to increase approximately

prOportionally to the increase of the snow depth at a

constant tyre air pressure. Increased tyre air pressu-

re causes a decrease of the rolling resistance. This

effect indicates that tyres with high air pressure

should be used on aircraft wheels when taking off from

snow-covered areas, even if the load on the wheels does

not require a high tyre air pressure.

Furthermore measurements have been carried out of the

rolling resistance of a tyre of the dimension 7.50-l4

caused by dry snow at different speeds. This tyre is

especially intended for friction measurements (ASTM

tyre). These measurements were performed at a static

wheel load of 4.800 N (490 kp) and at speeds of 50, 65

and 80 km/h. The rolling resistance seems to increase

prOportionally to the increase of the speed within the

interval of speed used. The influence of the speed on

the rolling resistance seems to be greater in deep

snow than in thin snow.
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INLEDNING

Luftfartsverket tog under sommaren 1971 upp en diskus-

sion med statens väg- och trafikinstitut beträffande

mätning av rullmotstånd för flygplanshjul i torr nysnö.

Med anledning härav utarbetade institutet ett princip-

förslag till uppläggning av en dylik undersökning jämte

kostnadsberäkning. Hösten 1971 beställde luftfartsver-

ket ombyggnad av institutets friktionsmätvagn BV 9 för

rullmotståndsmätning i snö samt utprovning av dragbil

för denna mätvagn. Under hand överenskoms senare att

även institutets friktionsmätvagn BV 8 skulle modifie-

ras för rullmotståndsmätning. Vid nyåret 1972 beställ-

de luftfartsverket rullmotståndsmätningar med dessa

båda mätvagnar. Mätningar utfördes under början av

1972 på Bromma flygplats. Avsikten var att fortsätta

dem under vintern 1972-1973, men den ringa snötillgån-

gen omöjliggjorde dessa senare mätningar. Förhållandet

var detsamma under vintrarna 1973-1974, 1974-1975 och

1975-1976. Väg- och trafikinstitutet hade under juni

1975 omlokaliserats till Linköping, varför sistnämnda

vinters mätningar var avsedda att utföras på det mili-

tära flygfältet i Malmslätt (F 13 M). Till följd av

att inga mätningar kunnat utföras under fyra vintrar

beslöts att förlägga försöksverksamheten till Hall-

Vikens flygfält i Strömsund under vintern 1976-1977,

trots att detta medförde betydligt högre kostnader.

Luftfartsverket har bestritt kostnaderna för detta pro-

jekt dels med anslag från styrelsen för teknisk utveck-

ling (STU), dels med egna medel.

BAKGRUND

I Vissa fall kan det vara svårt att på en flygplats

hinna med snöröjningen, så att startande flygplan

ständigt har en från nysnö fri rullbana till förfogan-
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de. Eftersom rullmotståndet för ett hjul är högre på

en med lös snö täckt bana än på en snöfri eller med

packad snö täckt bana, är det väsentligt att känna till

rullmotståndet för flygplanshjul i nysnö. Rullmotstån-

dets storlek avgör nämligen om ett flygplan kan starta

trots snön eller måste Vänta på snöröjning. Kraven på

säkerhet sätter en gräns för det rullmotstånd som kan

tolereras. Tvingas flygplanet vänta på snöröjning drar

detta kostnader med sig. Även en intensifierad snöröj-

ning för att avkorta väntetiden medför ökade kostnader.

MÄTVAGN BV 9

Friktionsmätvagn BV 9 konstruerades ursprungligen för

att möjliggöra friktionsmätning med två däck samtidigt.

Den bestod av en tung ram med två bärhjul och mellan

dessa ytterligare två hjul avsedda för friktionsmät-

ning och försedda med separata belastningsvikter. Ra-

men var försedd med dragstång för kOppling till bil.

För användning av mätvagnen för rullmotståndsmätning

demonterades de båda provhjulen. Deras svängarmar för-

bands med varandra till en ram i vilken ett flygplans-

hjul med däck av dimensionen 12.50-16, avsett för flyg-

plan CV-440, lagrades. Däck av denna dimension används

även på flygplan N-262. Ramen för flygplanshjulet kOpp-

lades ihOp med mätvagnens ram medelst ett länksystem

jämte en kraftgivare, Bofors KRG 5, på sådant sätt att

kraftgivaren endast påverkas av krafter på flygplans-

hjulet som är parallella med markytan. Belastningsvik-

terna för de ursprungliga provhjulen förbands också

med varandra och kompletterades med ytterligare vikter.

Mellan detta viktpaket och flygplanshjulets ram monte-

rades luftfjädrar och svängningsdämpare. Fig 1 visar

mätvagnen i dess helhet och fig 2 en detalj av dess

främre del med kraftgivaren.
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Fig 1. Mätvagn BV 9 efter ombyggnad för rullmotstånds-
mätning.

 

Fig 2. Detaljbild av frampartiet på mätvagn BV 9 efter
ombyggnad för rullmotståndsmätning.
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Flygplanshjulets statiska hjulbelastning i denna mät-

vagn är 38.800 N (3.960 kp). På grund av att hjulets

axelcentrum och vridningscentrum för hjulets svångarm

ligger på olika höjd över markytan kommer rullmotstån-

det att påverka hjulbelastningen något. Med betecknin-

gen R (N) för rullmotståndet och a (mm) för axelcent-

rums höjd över marken blir den verkliga hjulbelastnin-

gen, P, följande:

p=38000+a'2 -550 'R N

Den i uttrycket för hjulbelastningen ingående axelhöj-

den beror av det inre lufttrycket i däcket. Den sta-

tiska axelhöjden vid 38.800 N hjulbelastning som funk-

tion av inre lufttrycket har uppmätts och framgår av

fig 3. Om återverkan av den ändrade hjulbelastningen

vid rullande hjul på axelhöjden försummas, erhålls den

verkliga hjulbelastningen vid ett par olika inre luft-

tryck enligt följande:

'U H 38.800+-O,25-R vid 410 kPa (60 psi)

"U II 38.800+-O,27-R Vid 550 kPa (80 psi)

Den förut omnämnda kraftgivaren, Bofors KRG 5, inne-

håller ett med trådtöjningsgivare i bryggkOppling för-

sett element, som påverkas av den kraft som skall mätas.

Utsignalen från givaren registreras av en potentiome-

terskrivare. Då det inte är praktiskt möjligt att i

fält åstadkomma en kalibrering av mätsystemet genom att

anbringa en känd kraft på kraftgivaren och avläsa mot-

svarande skrivarutslag valdes en elektrisk kalibrerings-

metod. Vid denna åstadkommes obalans i den av trådtöj-

ningsgivarna bildade mätbryggan genom inkOppling av ett

känt motstånd. Denna obalans motsvarar den obalans som

en viss kraft på kraftgivaren skulle åstadkomma.
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På skrivarremsan, som har tidsbunden matning, registre-

ras förutom kraften på kraftgivaren dels pulser mot-

svarande 2,45 m vägavstånd, dels pulser motsvarande

1 s tidsintervall. Med hjälp av dessa pulser kan mät-

vagnens hastighet beräknas.

MÄTVAGN BV 8

Friktionsmätvagn BV 8 består av entung ram med två

bärhjul och mellan dessa ytterligare ett hjul, avsett

för friktionsmätning och försett med separat belast-

ningsvikt, som belastar hjulet över skruvfjädrar med

svängningsdämpare. Mitthjulet är förbundet med de bå-

da ytterhjulen medelst kardanaxlar. Ramen är försedd

med dragstång för kOppling till bil. Mitthjulets nav

innehåller ett mätdon för mätning av det överförda

vridande momentet. Mitthjulets svängarm är infäst i

fordonsramen med hjälp av två kraftgivare, Bofors

KIS-l, varigenom dragkraften på mitthjulet kan mätas.

För användning av mätvagnen för rullmotståndsmätning

demonterades de kardanaxlar som förbunder mitthjulet

med de båda ytterhjulen. Vidare byttes kraftgivarna

för dragkraftmätning ut mot andra av samma typ men av-

sedda för ett lägre mätområde; Fig 4 och 5 visar den

modifierade mätvagnen.

Mitthjulet har ett däck av dimensionen 7.40-l4, spe-

ciellt avsett för friktionsmätning (ASTM-däck). Den

statiska hjulbelastningen är 4.800 N (490 kp) och det

inre lufttrycket skall vara 165 kPa. Rullmotståndet

påverkar ej hjulbelastningen.

De förut omnämnda kraftgivarne, Bofors KIs-l, inne-

håller med trådtöjningsgivare i bryggkOppling försedda

element, som påverkas av den kraft som skall mätas.

Den summerade utsignalen från givarna registreras av

VTI RAPPORT 128



   

Fig 4. Mätvagn BV 8 modifierad för rullmotståndsmät-
ning.

\Q\§',

 
Fig 5. Mätvagn BV 8 modifierad för rullmotståndsmät-

ning.
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en potentiometerskrivare. För kalibrering av mätsyste-

met användes samma elektriska kalibreringsmetod som

beskrivits tidigare i samband med mätvagn BV 9.

På skrivarremsan, som har vägbunden matning, registre-

ras förutom den summerade kraften på kraftgivarna dels

pulser motsvarande 4,79 m vägavstånd, dels pulser mot-

svarande l s tidsintervall. Med hjälp av dessa pulser

kan mätvagnens hastighet beräknas.

UTPROVNING AV DRAGBIL FÖR MÄTVAGN BV 9

Det var planerat att mätningarna med mätvagn BV 9 skul-

le utföras vid hastigheten 50 km/h. Den dragbil som

skulle användas måste därför kunna accelerera sig själv

och mätvagnen till 50 km/h på en med hänsyn till kom-

mande försökSplats rimlig sträcka. En lastbil Volvo

49 555 Titan fanns tillgänglig inom institutet för an-

vändning som dragbil, och för att utröna om den gav

tillräcklig acceleration utfördes vissa prov på bana

05-23 på Bromma flygplats. Eftersom dessa prov måste

utföras innan mätvagnens ombyggnad var avslutad utför-

des de med bilen belastad med vikter motsvarande mät-

vagnens beräknade vikt. Dessutom belastades bilen med

ytterligare vikter, avsedda att användas vid rullmot-

ståndsmätningarna för att ge en högre belastning på

bakaxeln och därmed högre uttagbar dragkraft vid helt

utnyttjande av tillgänglig friktion.

På den angivna rullbanan utfördes upprepade accelera-

tionsprov i båda körriktningarna och med två olika vär-

den på den extra barlasten. Med hjälp av ett speciellt

mäthjul registrerades samhöriga värden på tillrygga-

lagd väg och använd tid. Ur dessa värden beräknades

bilens hastighet i olika punkter av accelerationssträc-

kan. För acceleration från stillastående till 50 km/h
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i körriktning från 05 mot 23 erfordrades 160-l75 m

med 660 kg extra barlast och 165-175 m med 1.905 kg

extra barlast. För acceleration från stillastående till

50 km/h i körriktning från 23 mot 05 erfordrades 175-

185 mmmai6601qyextnabarlastoch 190-195 m med 1.905 kg

extra barlast.

Med anledning av de resultat som uppnåtts vid accelera-

tionSproven bedömdes den använda bilen vara lämplig för

användning som dragbil till den ombyggda mätvagnen BV 9.

RULLMOTSTÅNDSMÃTNINGAR

Ändamålet med mätningarna med mätvagn BV 9 var att få

kännedom om rullmotståndet vid en hastighet och några

olika hjulbelastningar. Då det emellertid var tidsödan-

de att ändra hjulbelastningen, valdes att variera inre

lufttrycket i däcket vid konstant hjulbelastning. Tan-

ken bakom detta tillvägagångssätt var att rullmotstån-

det kan förmodas vara en funktion av däckets deforma-

tion, som i sin tur är en funktion av hjulbelastningen

och inre lufttrycket. Varje kombination av hjulbelast-

ning och inre lufttryck som ger samma deformation borde

således ge samma rullmotstånd.

Ändamålet med mätningarna med mätvagn BV 8 var att få

kännedom om hastighetens inverkan genom mätning vid

olika hastigheter.

Ombyggnaden av mätvagn BV 9 var avslutad i början av

januari 1972 och vagnen användes därefter för mätningar

på Bromma flygplats under fortsättningen av den vintern

vid de tillfällen då torr snö hade fallit. Avsikten var

att mätningarna skulle fortsättas under vintern 1972-

1973, men den ringa nederbörden omöjliggjorde dessa

mätningar. Förhållandet var detsamma under de tre föl-
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jande vintrarna, varför det beslöts att under en månad

av vintern 1976-1977 förlägga verksamheten till Hallvi-

kens flygfält i Strömsund. Tillfälle till mätningar er-

hölls några gånger under denna period.

Modifieringen av mätvagn BV 8 blev ej färdig förrän i

slutet av februari 1972, emedan vissa delar av mät-

systemet hade lånats till mätvagn BV 9 för att få den-

na körklar så fort som möjligt och således måste dessa

delar återanskaffas. Efter mätvagnens färdigställande

föll ej någon torr snö under den vintern och såsom re-

dan angivits omöjliggjordes även planerade mätningar

under vintern 1972-1973 och följande tre vintrar. Det

fåtal mätningar som utförts härrör därför från försöks-

perioden på Hallvikens flygfält under vintern 1976-1977.

För rullmotståndsmätningar utsågs och markerades på

reSp flygplats ett banavsnitt om ca 100 m längd med

obetydlig och i varje fall jämn lutning i längdled.

Inverkan av banans längdlutning på kraftmätningen kom-

penserades genom ett särskilt förfarande för bestämning

av nollpunkten för rullmotståndsmätningen. Därvid kör-

des mätvagnen långsamt framåt och bakåt på en snöfri

del av mätsträckan, varvid medelvärdet av utslagen på

skrivaren blir den med hänsyn till banlutningen kom-

penserade nollpunkten för rullmotståndsmätningen.

Varje gång torr nysnö hade fallit utfördes mätning av

rullmotståndet dels i det orörda snöskiktet, dels på en

snöröjd del av mätsträckan. Mätningarna med mätvagn

BV 9 utfördes med 410 kPa (60 psi) resp 550 kPa (80 psi)

inre lufttryck i däcket samt körhastigheten 50 km/h.

Mätningarna med mätvagn BV 8 utfördes med körhastighe-

terna 50, 65 resp 80 km/h.
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Vid varje försökstillfälle bestämdes snöns djup, densi-

tet och temperatur. Snöns egenskaper är givetvis ej en-

tydigt bestämda av dessa storheter, men det bedömdes ej

möjligt att utföra andra mätningar.

FÖRSÖKSRESULTAT

Samtliga uppmätta rullmotståndsvärden har sammanställts

i bilagorna 1 och 2. Bilaga 1 innehåller de med mätvagn

BV 9 uppmätta värdena och bilaga 2 de med mätvagn BV 8

uppmätta värdena. I båda bilagorna har värdena förde-

lats på tabeller för de olika snödjup som förekommit.

I tabellerna anges dessutom uppgifter för identifie-

ring av de enskilda mätningarna samt värden på snöns

densitet och temperatur.

Uppgifterna i bilaga 1 har sammanfattats i tabell 1,

där rullmotståndsvärdenas medelvärden och medelvärde-

nas medelfel angivits. Vidare har de olika rullmot-

ståndsvärdena prickats in i diagrammen fig 6 och 7.

Mätvärdena är för få för att medge en meningsfull upp-

delning efter snöns densitet och temperatur.

Största uppmätta rullmotstånd vid 410 kPa inre luft-

tryck i däcket är 1.650 N, varmed största korrektion av

hjulbelastningen enligt avsnitt 3 blir 412 N eller

1,1%. Största uppmätta rullmotstånd vid 550 kPa inre

lufttryck i däcket är 1.600 N, varmed största korrek-

tion av hjulbelastningen enligt avsnitt 3 blir 432 N

eller 1,1%.

I det föregående har rullmotståndsvärdena hänförts till

de två värden på inre lufttryck i däcket som använts.

Med hänsyn till avsedd användning av värdena såsom

rullmotstånd vid olika hjulbelastningar och konstant

inre lufttryck i däcken (se avsnitt 6) är det lämpli-

gare att ange rullmotståndet vid olika däcksdeformation.
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Som ett mått på däckdeformationen kan därvid axelhöjden

Över marken användas. Denna var vid mätningarna med

410 kPa inre lufttryck 403 mm och vid mätningarna med

550 kPa inre lufttryck 412 mm.

Uppgifterna i bilaga 2 har sammanställts i tabell 2,

där rullmotståndsvärdenas medelvärden och medelvärdenas

medelfel angivits. Vidare har de olika rullmotstånds-

värdenapmickatsix1i.diagrammen fig 8-12..Även i detta

fall är mätvärdena för få för att medge en meningsfull

uppdelning efter snöns densitet och temperatur.

I samtliga diagram har linjer lagts in, vilka så nära

som möjligt ansluter sig till medelvärdena av rullmot-

ståndet vid varje snödjup resp vid varje hastighet.

Tabell 1. Sammanfattning av rullmotståndsmätningar med
däck 12.50-16.

Lufttryck Lufttryck
410 kPa 550 kPa

Snö- Snöns Snöns -
djup densitet. temp Antal Rullmotst;4Antal Rullmotst

nml kg/m3 OC :mät- N mät- N
värden värden

0 - - 37 546119 19 439137

10 70 -3,2 6 600i6l

20 70 -O,8 6 683i49

25 80 -2,0 4 512143

30 80 -2,0 3 650i58 3 600i104

60 28 -4,5 5 9301172 3 517i73

65 90 -5,0 2 675i75 1 400

70 70 -2,4 11 936164 1 1600

90 120 -8,2 2 15001150 1 1200
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Fig 6. Rullmotstånd i torr nysnö för däck 12.50-16 vid 38.800 N statisk hjulbelast-
ning, 410 kPa inre lufttryck och 50 km/h.
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Tabell 2. Sammanfattning av rullmotståndsmätningar

med däck 7.50-14.

Hast 50 km/h Hast 65 km/h Hast 80 km/h

Snö- Snöns Snöns
djup densitet temp Antal Rull- Antal IhUJ:- Antal Rull-
mm kg/m3 OC mät- motst nät- motst mät- motst

Värden IJ Värden N Värden N

0 - - 16 l65i5 17 126i8 18 13315

30 55 -0,2 4 144115 4 14019 4 171120

65 80 -5,6 2 242i8 1 210 2 290i45

70 130 -0,2 1 330 1 370 1 395

90 120 -7,5 1 310 2 398i2 2 478118
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Fig 8.

20 40 60 80

Hastighet

100 km/h

Rullmotstånd på barmark för däck 7.50-14 vid 4.800 N statisk hjulbelast-
ning och 165 kPa inre lufttryck.
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Fig 9.

20 40 60 80
Hastighet

100 km/h

Rullmotstånd i 30 mm torr nysnö för däck 7.50-14 vid 4.800 N statisk hjul-
belastning och 165 kPa inre lufttryck.
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0 20 40 60 80 100 km/h
Hastighet

Fig lO. Rullmotstând i 65 mm torr nysnö för däck 7.50-14 vid 4.800 N statisk hjul-
belastning och 165 kPa inre lufttryck.
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Fig ll.

 

20 40 60 80 100 km/h
Hastighet

Rullmotstånd i 70 mm torr nysnö för däck 7.50-14 vid 4.800 N statisk hjul-
belastning och 165 kPa inre lufttryck
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0 20 40 60 80 100 km/h
Hastighet

Fig 12. Rullmotstånd i 90 mm torr nysnö för däck 7.50-14 vid 4.800 N statisk hjul-
belastning och 165 kPa inre lufttryck.
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DISKUSSION AV FÖRSÖKSRESULTATEN

Rullmotståndsvärdena från mätningar med däck 12.50-16

 

uppvisar som framgår av bilaga 1 och fig 6-7 en viss

spridning. Denna torde till en del bero på variationer

i snöns egenskaper. Värdena har ju här endast uppdelats

efter snödjupet och ej efter andra storheter. Den för-

hållandevis stora Spridningen vid snödjupet 0 mm måste

dock sannolikt bero på onoggrannhet i mätmetodiken, ett

förhållande som även bör ha påverkat mätresultaten vid

mätning i snö.

Rullmotståndet ökar som väntat medökande snödjup. Fig

6 antyder att ett linjärt samband kan vara tänkbart

inom det studerade snödjupsintervallet. Fig 7 innehål-

ler för få mätvärden för att medge några slutsatser om

sambandets karaktär.

Likaledes är som väntat rullmotståndet vid högre inre

lufttryck i däcket, dvs mindre deformation, lägre än

vid lägre inre lufttryck. Denna effekt av etthögre

inre lufttryck synes tala för användning av ett högt

inre lufttryck i däcken på flygplan, som tvingas star-

ta från rullbanor med lös snö, även om belastningen på

hjulen i och för sig ej motiverar ett högt lufttryck.

Rullmotståndsvärdena från mätningar med däck 7.50-l4

 

uppvisar som framgår av bilaga 2 och fig 8-12 likaledes

en viss spridning. Anledningen härtill är densamma som

i fråga om mätningarna med mätvagn BV 9.

Rullmotståndet på barmark ökar obetydligt (ca 0,35

N/km/h) med hastigheten inom intervallet 50-80 km/h.

Rullmotståndet i snö tycks däremot vara mera hastighets-

beroende. Hastighetsberoendet tilltar med ökande snö-

djup. Sålunda visar fig 9 för 30 mm snödjup ett hastig-

hetsberoende av ca 0,85 N/km/h och fig 12 för 90 mm

VTI RAPPORT 128



22

snödjup ett hastighetsberoende av ca 5,50 N/km/h, i

båda fallen inom intervallet 50-80 km/h.
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Bilaga 1

Sid 1 (6)

UPPMÄTTA RULLMOTSTÅNDSVÃRDEN FÖR DÄCK 12.50-16 VID

38.800 N STATISK HJULBELASTNING OCH 50 km/h

Tabell 1. Snödjup 0 mm

 

 

 

Försöks- Försöks- Snöns Snöns Rullmotstånd, N
datum nummer densitet. temp

kg/m3 OC ÄLufttryck Lufttryck
410 kPa 550 kPa

1972-01-10 17 550

23 450

1972-01-13 26 650

29 500

33 600

37 550

1972-01-18 56 600

62 550

68 500

l972-Ol-l9 73 600

76 600

82 700

85 750

89 550

93 600

1972-01-20 96 600

99 550

103 400

107 400

1972-01-26 110 300

112 400

114 350

117 600

119 400

121 ' 500

124 250

126 400

128 500
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Bilaga 1

 

 

   

 

  

  

 

 

Sid 2 (6)

Tabell 1, forts

Försöks- Försöks- Snöns Snöns Rullmotstånd, N
datum nummer densitet temp

kg/m3 OC Lufttryck Lufttryck
410 kPa 550 kPa

1972-01-29 131 550

139 400

142 700

150 450

1976-12-02 2 850

6 500

11 650

15 450

1976-12-05 2 300

6 550

9 400

13 350

17 350

1976-12-11 2 550

6 650

9 450

13 450

17 650

20 350

24 400

28 100

31 900

35 650

1977-02-22 450

500

500

13 500

17 550

Medelvärde 546:t19 439:t37
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Bilaga 1

   

 

  

 

    

 

  

    

 

 

  

Sid 3 (6)

Tabell 2. Snödjup 10 mm

Försöks- Försöks- Snöns Snöns Rullmotstånd, N
datum nummer densitet temp

kg/m3 OC Lufttryck Lufttryck
410 kPa 550 kPa

l972-01-13 27 70 -3,6 500

28 70 -3,5 450

31 70 -3,2 700

32 70 -3,0 850

35 70 -3,0 550

36 70 -3,0 550

Medelvärde 70 -3,2 600i 61

Tabell 3. Snödjup 20 mm

Försöks- Försöks- Snöns 'Snöns Rullmotstånd, N
datum nummer densitet temp

kg/m3 OC .Lufttryck Lufttryck
410 kPa 550 kPa

1972-01-20 97 70 -0,6 800

98 70 -0,7 700

101 70 -0,7 700

102 70 -0,7 700

105 70 -0,9 450

106 70 -1,0 750

Medelvärde 70 -0,8 683i 49
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Sid 4 (6)

Tabell 4. Snödjup 25 mm

Försöks- Försöks- Snöns Snöns Rullmotstånd, N
datum nummer densitet temp

kg/m3 OC Lufttryck Lufttryck
410 kPa 550 kPa

1972-01-11 18 80 -2,0 600

19 80 -2,0 550

21 80 -2,0 400

22 80 -2,0 500

Medelvärde 80 -2,0 512i 43

Tabell 5. Snödjup 30 mm

Försöks- Försöks- Snöns Snöns Rullmotstånd, N
datum nummer densitet temp

kg/m3 OC Lufttryck Lufttryck
410 kPa 550 kPa

1976-12-11 4 80 -2,0 750

11 80 -2,0 750

15 80 -2,0 550

22 80 -2,0 650

26 80 -2,0 400

33 80 -2,0 650

Medelvärde 80 -2,0 650:t58 6001:104
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Sid 5 (6)

Tabell 6. Snödjup 60 mm

Försöks- Försöks- Snöns Snöns Rullmotstånd, N
datum nummer densitet temp

kg/m3 OC Lufttryck Lufttryck
410 kPa 550 kPa

1972-01-19 74 50 -2,2 1350

75 50 -2,3 1350

133 20 -5,1 650

135 20 -5,1 400

137 20 -5,2 500

144 20 -5,3 700

146 20 -5,4 650

148 20 -5,4 600

Medelvärde 28 -4,5 930 tl72 5171:73

Tabell 7. Snödjup 65 mm

Försöks- Försöks- Snöns Snöns Rullmotstånd, N
datum nummer densitet. temp

kg/m3 OC Lufttryck Lufttryck
410 kPa 550 kPa

1976-12-02 4 90 -5,0 400

9 90 -5,0 600

13 90 -5,0 750

Medelvärde 90 -5,0 675i 75 400
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Sid 6 (6)

Tabell 8. Snödjup 70 mm

Försöks- Försöks- Snöns Snöns Rullmotstånd, N

datum nummer densitet temp

kg/m3 OC Lufttryck Lufttryck
410 kPa 550 kPa

1972-01-19 78 50 -2,6 1250

79 50 -2,6 1050

81 50 -2,8 l150

83 50 -2,9 1100

84 50 -3,0 950

87 50 -3,2 750

88 50 -3,4 550

91 50 -3,7 700

92 50 -3,8 800

1976-12-05 4 130 -0,4 1600

11 130 -0,2 950

15 130 -0,1 1050

Medelvärde 70 -2,4 936i 64 1600

Tabell 9. Snödjup 90 mm

Försöks- Försöks- Snöns Snöns Rullmotstånd, N
datum nummer densitet. temp

kg/m3 OC Lufttryck Lufttryck
410 kPa 550 kPa

1977-02-22 4 120 -8,2 i 1200

11 120 -8,2 1650

15 120 -8,2 1350

Medelvärde 120 -8,2 15001:l50 1200
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Bilaga 2
Sid 1 (4)

UPPMÄTTA RULLMOTSTÅNDSVÄRDEN FÖR DÄCK 7.50-14 VID

4.800 N STATISK HJULBELASTNING OCH 50, 65 RESP 80 km/h

Tabell 1. Snödjup 0 mm

    

Försöks- Försöks- Snöns Ehühus Rullmotstånd, N
datum nummer densitet temp

kg/m3 Oc 50km/h 65km/h 80km/h

1976-12-02 1 155

3 155

4 165

6 160

7 150

9 160

10 170

12 155

13 175

15 165

16 150

18 95

1976-12-05 19 135

21 130

22 95

24 100

25 120

27 100

1976-12-11 28 140

30 135

31 90

33 95

34 105

36 130

37 120

39 135

40 115

42 90
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Sid 2(4)

Tabell 1, forts

Försöks- Försöks- Snöns Snöns Rullmotstånd, N

datum nummer densitet temp
kg/m3 Oc 50km/h 65km/h 80km/h

43 105

45 120

1976-12-12 46 100

48 90

51 95

52 85

54 130

55 145

57 115

58 95

60 120

61 105

63 120

1977-02-22 1 150

3 135

4 150

6 140

7 145

9 155

10 140

12 140

13 160

15 125

Medelvärde 1261 5 1261:8 1331 5
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Sid 3 (4)

Tabell 2; Snödjup 30 mm

Försöks- Försöks- Snöns Ehühus Rullmotstånd, N
datum nummer densitet temp

kg/m3 Oc 50km/h 65km/h 80km/h

1976-12-11 29 80 -1,9 170

32 80 -1,8 150

35 80 -1,7 195

38 80 -1,4 215

41 80 -1,2 160

44 80 -l,1 165

1976-12-12 47 30 -2,5 135

50 30 -2,5 120

53 30 -2,5 145

56 30 -2,5 130

59 30 -2,5 130

62 30 -2,5 105

Medelvärde 55 -2,0 144115 1401 9 171120

Tabell 3. Snödjup 65 mm

Försöks- Försöks- Snöns Ehünm; Rullmotstånd, N

datum nummer densitet temp

kg/m3 OC 50km/h 65km/h 80km/h

1976-12-02 2 80 -5,9 235

80 -5,8 210

80 -5,6 245

11 80 -5,4 335

17 80 -5,1 250

Medelvärde 80 -5,6 242:t8 210 290145
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Sid 4 (4)

Tabell 4. Snödjup 70 mm

Försöks- Försöks- Snöns Snöns Rullmotstånd, N

datum nummer densitet temp
kg/m3 Oc 50km/h 65km/h 80km/h

1976-12-05 20 130 -0,4 330

23 130 -0,2 370

26 130 -0,1 395

Medelvärde 130 -0,2 330 370 395

Tabell 5. Snödjup 90 mm

Försöks- Försöks- Snöns Snöns Rullmotstånd, N
datum nummer densitet temp

kg/m3 Oc 50km/h 65km/h 80km/h

1977-02-22 120 -6,0 310

120 -6,7 395

120 -7,4 460

11 120 -8,2 495

14 120 -9,0 400

Medelvärde 120 -7,5 310 398:t2 478i18

  








