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FÖRORD

Föreliggande rapport redogör för en av statens väg-

och trafikinstitut utförd undersökningav en ny,

vägvänligare typ av dubb, en s k fjädrande dubb.

Undersökningen har gällt det vägslitage som dubben

orsakar vid barmark såväl som nya och körda däcks

bromsverkan på is.

En projektgrupp från institutets vägavdelning och

trafikant- Och fordonsavdelning har svarat för ar-

betets översiktliga planläggning och genomförande.

För undersökningens direkt experimentella del av-

seende vägslitage ävensom bearbetningen av reSulta-

tet härifrån har vägavdelningen svarat. På motsva-

rande sätt har trafikant- och fordonsavdelningen

svarat för Väggreppsundersökningen. Göran Nilsson,

trafikavdelningen och Hans Pettersson, trafikant-

och fordonsavdelningen har utfört statistiska ana-

lyser av resultatet från vägslitageproven resp Väg-

greppsproven.

Studierna har bekostats av anslag vilket ställts till

Inxiinnarens, K-R Loqvists, förfogande av STU.
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Provning av en ny typ däckdubb för personbilar
Vägslitage och bromsverkan

av Evert Ohlsson och Åke Rosengren
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
Fack

581 01 LINKÖPING

REFERAT

En undersökning av vägslitage och bromsverkan på is

för en ny typ av däckdubb, en s k fjädrande dubb upp-

funnen av K-R Loqvist har utförts av statens väg- och

trafikinstitut.

Den nya dubbtypen - i fortsättningen kallad KL-dubben

- består av tre delar, en härdad stålhylsa, ett hård-

metallstift och en liten gummidyna. Stiftet monteras

rörligt i hylsan och hålls i utstickande läge av gum-

midynan. Genom den extra fjädring som gummidynan ger

blir dubbkraften mot underlaget mycket lägre än för

vanliga dubbar. Den ringa dubbkraften syftar till

en betydande minskning av vägslitaget.

Två satser dubbade vinterdäck användes, en sats var

försedd med KL-dubbar och den andra med konventionel-

la 12 mm enflänsdubbar med UKHESSü: stift. Samma bas-

däck användes för båda satserna och 108 dubbar mon-

terades i varje däck.

Vägslitaget orsakat av de två olika dubbdäcktyperna

jämfördes i insütutets provvägsmaskin. Vägslitaget

för de KL-dubbade däcken var endast 40% av slitaget

för de konventionellt dubbade däCken.
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Institutets friktionsmätvagn användes för att jämföra

bromsverkan för de båda dubbdäcktyperna. I hastighets-

området 50-70 km/h befanns de KL-dubbade däcken vara

i stort sett jämbördiga med de konventionellt dubbade

däcken, när jämförelsen gällde nydubbade däck. När

däcken körts ca 8 000 km var de KL-dubbade däcken

sämre än de konventionellt dubbade och i vissa fall

inte bättre än odubbade däck. Förh0ppningarna är

emellertid goda att man genom utveckling och förbätt-

ring av dubbningstekniken kan göra KL-dubbarna

jämbördiga med konventionella dubbar även i det se-

nare fallet.
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A new Type of Tyre Stud,
Road Pavement Wear and Braking Performance

by Evert Ohlsson and Åke Rosengren
National Swedish Road and Traffic Research Institute

Fack

8-581 01 LINKÖPING SWEDEN

ABSTRACT

An investigation of road pavement wear and braking

performance on ice of a new type of tyre stud has

been carried out by theNational Swedish Road and

Traffic Research Institute.

The new stud - in the following called the KL-stud -

consists of a hardened steel sleeve enclosing a car-

bide core and a small, soft rubber cushion. The car-

bide core is axially movable in the sleeve and is

suspended by the rubber cushion. The forces exerted

on the road surface by the new stud will be much

lower than those by conventional studs because of

this extra spring action from the rubber cushion.

This decrease in forces is supposed to bring about

a considerable decrease in pavement wear.

Two sets of studded winter tyres were prepared, one

set with KL-studs and another set with conventional,

single flanged studs. The same type of winter tyre

was used and each tyre was equipped with 108 studs.

Pavement wear caused by the two types of studded

tyres was studied in the Road Test Machine of the

Institute. Pavement wear caused by the KL-stud was

found to be only 40 per cent of wear by conventional

studs

Friction Test Vehicle No 5 of the Institute was used

to compare braking performance of the two types of
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studded tyres. When comparing new tyres, within the

speed range 50-70 km/h, the KL-studded tyres were

'found to be equivalent to tyres with conventional

studs. When used for 8 000 km on a passenger car the

KL-studded tyres were inferior to the tyres with con-

ventional studs and in some cases not better than un-

studded wintertyres concerning braking performance.

However it might be possible to rectify this inferi-

ority by improved installment of the KL-stud.
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BAKGRUND

I stora delar av Sverige råder sådana klimatförhål-

landen att man måste räkna med mycket växlande väg-

lag vintertid. I extrema fall kan variationer från

torr barmark till våt blankis förekomma inom ett

snävt geografiskt område eller med kort tidsmellan-

rum.

För en bilist med däck av sommartyp betyder detta

att väggreppet uttryckt som friktionstal kan variera

från ca 0.8 till värden betydligt lägre än 0.1,

vilket rent praktiskt motsvarar en 10 a lS-faldig

ökning av bromssträckan.

Det hittills enda verksamma, praktiskt användbara

hjälpmedlet att förbättra bildäcks väggreppvid

vinterväglag (is, packad snö) är däckdubbarna.Dub-

 

barna monteras i tämligen grovmönstrade vinterdäck

som ska bidra till väggreppet i lös snö. Dubbdäcken

monteras vid vinterns inträde och får som regel sitta

på bilen under hela perioden.

Körning med dubbar på barmark orsakar emellertid ett

vägslitage som av den under åren 1972 till 1975 verk-

samma dubbdäckskommittên (1) för vårt land kostnad-

uppskattades till ca 200 Mkr årligen i dåvarande

penningvärde. Dubbar har kommit till relativt omfat-

tande användning över hela världen i länder med vin-

terklimat och man har naturligtvis uppmärksammat väg-

slitaget på många håll. Restriktioner - främst avse-

ende tiden för användningen - har införts och till

och med totalförbud i några stater i Europa, USA och

Kanada.

I sin slutrapport framhöll dubbdäckskommittên att

både nackdelar och fördelar med använgning av dubbar
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var stora. Trots att de negativa effekterna syntes

överväga förordade kommittén inte något dubbförbud

utan pekade i stället bland annat på att en bety-

dande minskning av vägslitaget skulle kunna erhållas

genom utveckling av mer'Vägvänligä'dubbar.

 

I samband med ett uppdrag åt dubbdäckskommittên 1974

att undersöka dubbdäcks friktionshöjande effekt på

tunna isskikt (2) prövade väg- och trafikinstitutet

också en ny s k fjädrande dubb. Den bestod av en

plasthylsa i vilken ett hårdmetallstift var glid-

bart anbringat. Stiftets utstick för monterad dubb

åstadkoms av en gummifjäder bakom stiftet. Härigenom

blev dubbkraften mot vägbanan betydligt mindre än

för en konventionell dubb (statiskt ca 80 N mot ca

160 N). Resultatet var inte entydigt. Däck med den

nya dubben var med avseende på väggrepp på is vid

vissa prov nästan jämställda med konventionelkidubb-

däck men vid andra inte stort bättre än odubbade vin-

terdäck. Det fanns emellertid indikationer på att

hårdmetallstiftet genom tillstukning av plasthylsan

då och då kunde fastna i intryckt läge vilket i så

fall mycket väl kan ha bidragit till det dåliga väg-

greppet.

I början av år 1976 återkom uppfinnaren av den fjä-

drande dubben, K-R Loqvist, med en modifierad variant,

och önskemål om förnyad prövning. Den modifierade

dubben hade i stället för den tidigare hylsan av

plast fått en hylsa av härdat stål varmed det nyss

antydda problemet med dubbens funktion i stort sett

skulle vara eliminerat.

Under våren 1976 upprättade väg- och trafikinstitutet

såväl ett basprogram som en kostnadskalkyl för en

förnyad prövning och i september samma år beställde

K-R Loqvist undersökningen hos VTI med hänvisning
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till ett anslag från styrelsen för teknisk utveckling.

På grund av vissa problem med leveransen av de nya

dubbhylsorna kunde undersökningen inte påbörjas för-

rän i december 1976.
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OMFATTNING

Undersökningarna med den tidigare varianten fjädran-

de dubb hade endast avsett bromsverkan för nydubbade

däck. Eftersom den nya dubben också ska vara vägvän-

ligare blev naturligtvis studiet av vägslitaget en

mycket viktig del av den nya undersökningen. Liksom

tidigare studerades bromsverkan på is med nydubbade
 

däck, men för att få en uppfattning om väggreppets

varaktighet studerades också bromsverkan på is med

 

körda däck. Avsikten var ursprungligen att under-

 

söka väggreppet efter ca 10 000 km körning på bar-

mark men av ekonomiska skäl måste körningen av-

brytas efter 8 000 km.

Det bedömdes inte nödvändigt att pröva bromsverkan

på barmark med den fjädrande dubbtypen. Den tidigare

refererade undersökningen hade visat att konventio-

nella dubbar har en tämligen obetydlig friktionssän-

kande effekt på barmark med det dubbantal och utstick

som förekommer numer. Den fjädrande dubben kan inte

ligga sämre till än den konventionella i detta avse-

ende.

Det ansågs vidare önskvärt att samma däcktvp användes

vid slitage- och väggreppsundersökningarna. Efter

diskussioner inom projektgruppen och med uppdrags-

givaren föll valet på Gislaved "Frost" l65 SR 15 -

ett däck med s k friktionsgummi i slitbanan. Valet

betingades bland annat av att däcket ifråga är mycket

frekvent inom landet. Ett radialdäck valdes efter-

som den typen kan antas dominera i den närmaste

framtiden. Däcket brukar basdubbas med 54 dubbar,

men har förberedd plats för det dubbla antalet. Här

bestämdes att i första hand skulle 108 dubbar per

däck användas. Vid tidigare undersökningar har in-

stitutet använt däck av samma fabrikat men med typ-
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beteckningen "Brodd". Det hade varit intressant om

även den här undersökningen hade kunnat genomföras med

samma däck men tyvärr tillverkas inte "Brodd" längre.

Däck och dubbar i undersökningen framgår av fig. 1 och

fig. 2.

I förutsättningen ingick att uppfinnaren skulle ansva-

ra för dubbningen av däcken (bortsett från de konven-

tionellt dubbade) dels för att han rimligen borde be-

härska teknikenbäst och dels för att inte anmäñqüngar

om felaktig dubbning skulle kunna riktas i efterhand

mot institutet.

Avsikten var att samtliga provdäck skulle anskaffas

samtidigt och dubbas samtidigt. Därefter skulle slump-

vis tas ut de däck som erfordrades för slitagemätning-

ar och återstoden användas vid väggreppsmätningar. På

det viset kunde särskild preparation för den ena eller

den andra studien förhindras. Avsikten följdes i ut-

gångsskedet bortsett från att en första uppsättning

dubbdäck måste kasseras beroende på ett härdningsfel

på dubbhylsorna. På grund av vissa tekniska begräns-

ningar hos apparaturen för slitagestudien - se härom

längre fram - visade det sig att det behövdes ytter-

ligare ett antal däck för dessa mätningar. De dubbar

som då monterades var inte identiska med de ursprung-

liga. Slipning för hand av hylsorna måste företas för

att dubbutsticket skulle bli det rätta. Därmed blev

förutsättningen att provobjekt för väggrepps- och

slitageundersökning skulle tas ut ur en homogen grupp

inte uppfylld. Provobjekten för väggrepp och slitage

behöver inte nödvändigtvis bli systematiskt olika där-

igenom, men kan vara det, vilket naturligtvis begrän-

sar allmängiltigheten av de utsagor som kan göras.

I den fortsatta framställningen behandlas vägslitage

och bromsverkan separat i var sitt avsnitt såväl

beträffande beskrivning och resultat som diskussioner.
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Det har fallit sig naturligt inte bara på grund av

ämnesåtskillnaden utan också därför att skilda av-

delningar inom institutet svarat för det praktiska

genomförandet.
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Fig. 1. Dubbat Vinterdäck 165 SR 15

 

 

Fig. 2. Dubbtyper. Till Vänster KL-dubb,
till höger konventionell dubb.
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UNDERSÖKNING AV VÄGSLITAGE

Undersökningen av vägslitaget grundar sig väsentligen på

en växelvis körning av de två typerna av dubbdäck 1 in-

stitutets provvägsmaskin - där en rotor med hjul trafike-

rar en ringformig bana, se 3.2 - på en för högtrafikera-

de vägar normal vägbeläggning, se 3.3.

Provningsprogram

 

En ny beläggning, som tas i bruk av dubbtrafik, utsätts

i början för en mycket hastig förslitning. Detta beror

på att ytligt beläget bruk - som ger ringa motstånd mot

dubbarna - slits bort till ett djup ungefär lika med

dubbutsticket. Allteftersom detta bruk och svagare de-

lar av de samtidigt frilagda stenarna slits bort går

slitageprocessen långsammare, och slitagehastigheten

(slitage per trafikmängd) blir så småningom konstant om

betingelserna (t ex dubbutstick, hastighet, temperatur)

är konstanta (4).

Laboratorieförsök i Fagersta hade enligt K-R LOqVist in*

dikerat att KL-dubbade däck ger obetydligt beläggnings-

slitage med ringa texturdjup. Det gynnsamma resultatet

antogs bero på KL-dubbarnas väsentligt lägre dubbkraft.

Resultatet hade framkommit på cementbetong, men antogs

i väsentlig grad kunna gälla asfaltbetong. Om det fak-

tiskt förhåller sig så borde detta visa sig redan vid en

inkörning av beläggningsbanan i provvägsmaskinen.

Det beslutades därför att körningen skulle startas med

KL-dubbade däck och fortsättas med samma däck tills ett

betydligt beläggningsslitage erhållits, varefter ställ-

ning skulle tagas till ytterligare körning. Av kostnads-

skäl skulle mätningarna begränsas till de nödvändigaste.

Programmet blev följande:

O-lOO tusen varv med en omgång (4 st) KL-dubbade däck.

Dubbdäcken var oanvända och hade alltså icke körts in

på landsväg. Mätning av profiler tvärs körbanan före
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och efter körningen för bestämning av beläggningsslita-

get. Mätning av dubbutstick och undersökning av dubbar-

nas kondition efter 25, 50, 75 och 100 tusen varv. Dubb-

utsticket före körningen ansågs ointressant på grund

av dubbarnas sättning när däcket första gången tas i

bruk.

100-150 tusen varv med en omgång referensdubbdäck.

Dubbdäcken var oanvända. iätning av beläggningsprofi-

ler efter 125 och 150 tusen varv. Mätning av dubbut-

stick och undersökning av dubbarnas kondition efter

125 och 150 tusen varv.

Fortsättningen fastställdes efter följande funderingar:

Jämfört med referensdubbarna hade KL-dubbarna givit

ca 50 % slitage, baserat på samma trafikmängd. Detta

var betydligt mer än väntat. KL-dubbarnas resultat

belastas emellertid av banans inkörning. Jämförelsen

försvåras ytterligare av att KL-dubbarna slitits snett

i sådan grad att deras funktion var tveksam - fält-

körning av andra KL-dubbade däck hade icke visat sådan

förändring av dubbarna, och fenomenet får tillskrivas

körbanans lilla radie (ca 2,5 m) i provvägsmaskinen.

Dubbarna var så sneda, att det var tveksamt om många

av stiften trycktes in i hylsan när de träffade belägg-

ningen, och om stift icke tryckts in borde detta ha

ökat slitaget. Å andra sidan hade stiften slipats på

sådant sätt att de kunde tänkas ha blivit mindre aggres-

siva. Det var tydligt att de KL-dubbade däcken inte

kan köras så länge i maskinen, och för att kunna ut-

värdera kortare körning så måste dubbdäcken först vara

inkörda, vilket naturligtvis även gäller referensdubb-

däcken. Vidare, om man skall vara noga, kan man inte

förutsätta att de KL-dubbade däcken och referensdubb-

däcken ger samma texturdjup (f ö är detta beroende av

dubbutstickets storlek), och strängt taget bör man där-

för vid byte till annan typ av dubbdäck räkna med ny

inkörning av provbanan. Programmet fortsattes därför
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enligt följande:

150-200 tusen varv med KL-dubbade däck - en omgång däck

för 150-175 tusen varv (inkörning av banan) 'och en

omgång däck för 175-200 tusen varv (utvärdering). Båda

omgångarna däck hade körts in på landsväg. Mätning av

dubbutstick och undersökning av dubbarnas kondition

före och efter körning.

200-250 tusen varv med referensdubbdäck - en omgång

däck för 200-225 tusen varv (inkörning av banan) och

en omgång däck för 225-250 tusen varv (utvärdering).

Båda omgångarna däck hade körts in på landsväg. Mät-

ning av beläggningsprofiler efter 225 och 250 tusen

varv. Mätning av dubbutstick och undersökning av dubb-

arnas kondition före och efter körning.

Utanför det åtagna uppdraget fortsattes körningen med

en omgång dubbdäck av tidigare generation, vilka dubb-

däck hade använts till faktorkörning i provvägsmaski-

nen (5):

250-300 tusen varv. Mätning av beläggningsprofiler

efter 275 och 300 tusen varv. Mätning av dubbutstick

och undersökning av dubbarnas kondition före körning

och efter 275 och 300 tusen varv.

Provvägsmaskinen och körningsbetingelser

Provvägsmaskinen består av en vertikalaxlad rotor för-

sedd med sex armar för montering av gummidäcksförsedda

hjul, som får löpa på en ringformig, horisontell prov-

bana med diametern ca 5 m. Samtidigt med att rotorn

snurrar rör sig rotoraxeln långsamt i en cirkelformig

bana med diametern 60'mm, så att hjulen inte ska gå i

var sitt spår. Hjulen fjäderbelastas till avsedd hjul-

belastning och varje hjul drivs för sig av en elmotor.

Maskinen är belägen i ett rum, där temperaturen medelst
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kylaggregat kan hållas relativt konstant ned till köld-

grader. Provbanan kan hållas fuktig genom en vatten-

Spridare fastsatt vid en av armarna.

En utförlig beskrivning av maskinen i dess ursprung-

liga utförande ges i referens (7). Själva maskinen har

icke förändrats efter flyttningen till Linköping.

I föreliggande provning har betongkaren varit upp-

och nedvända och vägbeläggningen hade utförts på den

så bildade betongbanan. Personbilshjul hade monterats

på maskinens lastbilsnav med hjälp av mellanläggsring-

ar.

Endast fyra av rotorns armar (hjulaxlar) kunde användas.

Anledningen härtill var att däcken måste vara så för-

delade med avseende på avståndet till rotorcentrum att

dubblinjerna i de olika däcken kompletterade varandra

och gav någorlunda jämnt beläggningsslitage. Fyra däck

fick alltså samverka och ge ett slitagespår.

Trycket i däcken var 220 kPa (=2,2 kp/cmz) och hjul-

lasten 5000 N.

Hastigheten var 35 km/h. Hjulen fick gå utan konrull-

ning, d v 5 vertikalt.

Temperaturen i rummet var 0/+50C, och körningen gjordes

under spridning av vatten över beläggningen.

Vägbeläggning

 

Körningen har utförts på vägbeläggning av asfaltbetong

HAB 16 T av normal typ (6).

Massan till beläggningen, som erhölls från Nya Asfalt
AB:s asfaltverk vid Jägarvallen, var tillverkad av

Skärlunda-granit.

VTI RAPPORT 14 2
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Beläggningen utfördes för hand på den i provvägsmaski-

nen iordningställda banan. Packningen utfördes med en

vibrator.

Innan beläggningen togs i bruk för utvärdering av dubb-

däcken företogs en efterpackning genom 32 tusen varvs

körning med lastbilsdäck vid ca 250C. Maskinens alla

sex axlar var därvid försedda med hjul. Hjullasten var

15000 N och trycket i däcken 300 kPa (= 3 kp/cmz)

Bestämning av beläggningsslitaget

 

Slitaget har bestämts genom mätning av beläggningens

profil tvärs körriktningen på 14 ställen, jämnt för-

delade efter körbanan. Mätningarna gjordes med en hel-

automatisk profilometer, lifrost, konstruerad på VTI.

I banan fanns anvisningar för uppställning av instru-

mentet, vilket tillförsäkrade att mätningarna utfördes

på samma ställen efter en körning som före densamma.

Lifrost är uppbyggd kring en linjal eller balk, som

med ett ben i vardera änden ställs över beläggningen.

På balken löper en släde försedd med en mätanordning,

bestående av ett hjul som avkänner provytan och en

potentiometer till vilken hjulets rörelser i vertikal-

led överförs. Släden drivs av en motor. En elektrisk

impuls ges var 10:e mm väg släden tillryggalägger.

Potentiometern och impulsgivaren är kOpplade till ett

elektroniskt system, som styr en stans för hålremsa

till datorbehandling. Profilen erhålls alltså som en

serie punkter med inbördes avstånd ca 10 mm; Instru-

mentet är mer detaljerat beskrivet med figurer i VTI

rapport nr 87 (avsnitt 7.1.1).
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Slitaget har beräknats som förändring av beläggningens

medeltjocklek i mm i profilerna

a) tagen

b)

c)

Betr a).

Betr b).

Betr c).

tagen över spåret,

tagen

över hela mätprofilen, d V 5 600 mm

i runt tal 400 mm

över 140 mm i spårets mitt

Genom mätningar på ömse sidor om spåret kom-

penseras för eventuella flytningar i massan

(utpressning från spåret) som eljest skulle

uppfattas som slitage. Av vad som framgår av

resultaten från b) har detta dock inte varit

något problem.

Slitaget har bestämts dels genom omräkning av

resultatet från hela mätprofilen, dels på ba-

sis av mätpunkter enbart inom spåret. För om-

räkningen sattes spårvidden lika med 360 mm.

Detta mått,

liga spårvidden valdes för att kompensera

som var något mindre än den verk-

minskningen i spårdjup intill spårets kanter

och ge bättre jämförelse med resultatet från

mätpunkterna inom spåret, vilka måste väljas

på betryggande avstånd från spårets kanter.

Omräkningen gjordes alltså genom multiplika-

tion av medelslitaget för hela mätprofilen

.6.0.9
360'

av slitaget var 35 st och representerade allt-

med Mätpunkterna för direkt bestämning

så 350 mm av profilen.

Ett däck kan inte dubbas ända ut till sin slit-

banas kanter. Det innersta däcket och det

yttersta påverkas därför av slitagespårets

kanter - om slitaget inte blivit för djupt

uppbärs däcket periodvis och delvis av belägg-

ningen vid sidan om spårkanten, om slitaget är

djupt tvingas däcket periodvis åt sidan av

VTI RAPPORT 142



14

spårkanten. Ett 140 mm brett område i kör-

banans mitt beräknades bli trafikerat bara av

de två mellersta hjulen.

SPS har beräknats ur det över hela mätprofilen bestämda

slitaget. Med SPS förstås bortsliten mängd asfaltbe-

tong 1 ton per km väg och miljon passager fordon med

dubbdäck. I föreliggande fall erhålles

 

_ 600°S°1000°2,3°l 000 000 _ 0 6 §

SPS ' 1000°1000-N ' 1'38 10 N
där S = medelslitaget i mm över hela profilen

N = antal varv

2,3 står för asfaltbetongens skrymdensitet

3.5 Mätning av dubbutstick

 

Utsticket av varje dubb (egentligen stiftet) har mätts

efter rengöring av däcken om sådan erfordrats.

Mätningarna gjordes med mätklocka beskriven i bilaga

9 till VTI rapport nr 87 (1976).

3.6 Provningsresultat

 

Resultat från slitagebestämningarna ges i bilaga 1

sid 1 0-100 tusen varv

" 2 100-150 "-

" 3 150-200 "-

" 4 200-250 "-

" 5 250-300 "-

Resultatet från mätningarna av dubbutstick etc ges i

bilaga 2 med tabeller motsvarande ovanstående.
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Slitagets utveckling under körningen har grafiskt fram-

ställts i fig. 3.

15-
E Övre kurvan gäller 140 mm i spårets mitt
m n . 0 Äldre
oo Undre kurvan galler det 1 hela sparet

3 bestämda medelslitaget
:(4

U)

10-

Ref

l 2

5 __ Ref /

/
KL //

2/

/

  

 

 

 

   

   

O

100 150 200 250 300
tusen varv

Fig. 3. Slitagets utveckling under körningen. Sli-

tageförlOppet mellan två profileringar har

approximerats med rät linje.

Med hänvisning till vad som sagts i 3.1 bör utvärdering-

en baseras på en jämförelse mellan slitagen KL 2 och

Ref 2 (se diagrammet), och det torde därvid vara säk-

rast att utgå från mätningarna enbart i spåret.

Det kan emellertid också vara av intresse att jämföra

slitaget KL l+2 med slitagen Ref l+2 och Ref (ej lands-

vägskörda däck) samt att utanför uppdraget jämföra sli-

taget av referensdubbdäcken med det slitage som de

äldre, till tidigare körningar i maskinen använda dubb-

däcken givit.
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Jämförelserna har gjorts genom beräkning av kvoten

mellan slitagen, dels för varje profil, dels för de

totala medelvärdena. Resultaten ges i tabell 3.l.

Av tabellen framgår att kvoten blivit ungefär samma

för hela banbredden som för mitten, om man ser på

medelvärdena. Spårkanterna har tydligen inte givit

något nämnvärt problem, och i fortsättningen skall

bara hela banbreddens värden diskuteras. Medelvärdet

av kvoterna för de enskilda profilerna har i fallen

KL 2/Ref 2 och KL l+2/Ref l+2 blivit i runt tal 20 %

större än kvoten av profilmedelvärdena. I de andra

fallen har det blivit obetydlig skillnad. Matematiskt

måste det bli en skillnad ty,

al + a2 + --- + al4

n bl + b2 + _" + b14

 

 

Tar man medelvärdet av kvoterna kan detta starkt på-

verkas av ett onormalt högt slitage i en profil, t ex

av att flera stenar råkat lossna, vilket i och för sig

inte behöver bero på den därvid använda dubbtypen utan

på att den slitna ytan på ifrågavarande ställe råkat

bli särskilt sårbar under den serie händelser som ti-

digare inträffat (kopplat med beläggningens inre

struktur). Jämförelsen mellan dubbarna bör därför ba-

seras på kvoten mellan slitagemedelvärden beräknade

över samtliga profiler.

Slitaget är beroende av dubbutsticket. För en konven-

tionell dubb vid låga hastigheter är slitaget approxi-

mativt en lineär funktion av dubbutsticket (9). Hur än

beläggningsslitaget utvärderas (kOppling till isgrep-

pet) är dubbutsticket av intresse.
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Tabell 3.1 Kvoter mellan slitage, dels för varje profil, dels för de totala medelvärdena.

 

Referensdubbdäck KL-dubbade däck Referensdubbdäck Äldre dubbdäck
ej inkörda på väg sats: sats: en sats
en sats l l 2 1 I 2 - per. ll per. 2

II I I I I I

100 150 175 200 225 250 275 300 tusen varv

   

Kvot x 100

mellan
totala

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 MV Edelv

Kvot x 100 för mätprofil

 

KL 2/Ref 2 _

Hela banbredden 35 44 76 44 26 80]J 87 37 25 47 50 44 26 44 48 = 41
Mitten 42 42 96 40 29 114- 64 32 26 48 49 55 36 32 50 42

KL 1+2/Ref 1+2
Hela banbredden 38 68 90 46 27 102) 75 33 30 46 54 33 31 30 50 43
Mitten 41 64 96 45 29 116 66 37 32 51 56 32 39 29 52 43

KL 1+2/Ref
Helg banbredden 55 32 22 57 47 29 61 45 28 40 42 29 25 30 39 40
Mitten 50 26 17 61 42 26 46 56 28 40 49 28 31 32 38 39

Ref 2/Äldre 2
Hela banbredden 109 15 16 109 80 36 37 80 65 47 34 44 45 50 55 56
'Mitten 106 13 9 191 79 29 38 69 65 49 25 25 31 62 57 53

Ref61+2lÄ1dre 1+2
Hela banbredden 99 15 20 92 83 33 51 66 49 45 34 46 39 58 52 56
Mitten 99 13 12 139 91 25 49 58 52 44 26 35 30 62 53 53

                  

1
7

  

1. .0 O 0 0 O) Kan forkastas pa r1skn1va under 5 Z (8). Om så görs blir MV 45 och S 19

2) ll N N H I! 'Al II N N ll H ll. MV 47 och S 19
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Ett stort antal av KL-dubbarna har snedslitits, vilket

gällt hela dubben eller bara stiftet. Hur detta på-

verkat slitaget är ovisst. I ett litet antal av KL-

dubbarna har stiftet icke varit fjädrande, men detta

antal har varit så litet att det kan försummas. Beträf-

fande jämförelsen mellan referensdubbdäcken och de I

äldre dubbdäcken måste påpekas att de förra haft 108

dubbar per däck cch de senare 121 dubbar per däck -

slitaget kan antagas vara proportionellt mot antalet

dubbar under eljest lika betingelser (inkl fördelning

mellan dubblinjerna).

I tabell 3.2 ges medelvärden för dubbutstick.

  

 

Tabell 3.2 Dubbutstick, medelvärden i mm

* **--*N____§_ä**ähäâä§& § nA Dubbutstick

Referensdubbdäck (ej inkörda på väg)
100-150 tusen varv 1,04

KL-dubbade däck (inkörda på väg)
Sats 1 150-175 tusen varv 1,35] 1 33
Sats 2 175-200 " " 1,31 '

Referensdubbdäck (inkörda på väg)
Sats 1 200-225 tusen varv 1:03] 1 00
Sats 2 225-250 " " 0,98 '

Äldre dubbdäck (anv. till tidigare körn.)

250-275 tusen varv 1,69] 1 75
275-300 " " 1,81 '

 

 

  

I tabell 3.3 har kvoter mellan medelslitage över hela

banbredden från tabell 3.1 parats ihOp med medelvärden

för dubbutstick från tabell 3.2.
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Tabell 3.3 Kvoter mellan medelslitage parade med

 

medelvärden för dubbutstick.

 

 

Kvot x 100 Dubbutstick
mellan me- medelvärde
delslitage mm

KL 2/Ref 2 41 l,3l/0,98

KL 1+2/Ref 1+2 43 1,33/1,00

KL 1+2/Ref 40 l,33/l,04

Ref 2/Äldre 2 56 0,98/1,81

,Ref 1+2/Äldre l+2. .56 l,00/l,75

 

    

Det framgår av tabell 3.3 (eller tabell 3.1) att de

KL-dubbade däcken givit ca 40 % av referensdubbdäckens

slitage hur än jämförelsen görs, d v 5 kvoterna

KL 2/Ref 2, KL 1+2/Ref 1+2 och KL 1+2/Ref är ungefär

lika. Som förut sagts är det riktigast att basera

jämförelsen av de KL-dubbade däcken med referensdubb-

däcken på KL 2 och Ref 2. Kvoterna KL 1+2/Ref l+2 och

KL 1+2/Ref kanske dock kan användas för bedömning av

tillförlitligheten hos kvoten KL 2/Ref 2. Diagrammet

över slitagets utveckling förefaller ge vid handen

att man vid byte till ny typ av dubbdäck inte behöver

räkna med inkörning av banan, d v 5 slitagehastigheten

skulle vara samma i början som i slutet med ifråga-

varande typ av dubbdäck. Detta skulle då betyda att

de olika typerna av dubbdäck givit så lika texturdjup

hos beläggningsytan, att detta inte haft något prak-

tiskt inflytande.

Ser man på Ref 1 och Ref 2 visar sig slitagen ha varit

0,89 resp 1,05 mm, (bilaga 1, sid. 4). Dubbutsticken

har varit l,03 resp 0,98 mm. Resultatet kan tolkas så

att de KL-dubbade däcken givit större texturdjup,

vilket Ref l tillgodogjort sig och givit mindre sli-

tage. För detta större texturdjup talarKL-dubbarnas

större dubbutstick. Om det verkligen förhåller sig så
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borde KL 1 ha givit större slitage än KL 2, eftersom

KL l kördes efter Ref (ej landsvägskörda dubbdäck),

som vid körningens slut hade dubbutsticket 0,96 mm.

Detta har inte blivit fallet - slitaget för KL 1 och

KL 2 blev 0,40 resp 0,43 mm. Går man vidare till de

äldre dubbdäcken så finner man att dessa givit mindre

slitage under sin första än under sin andra period

trots att dessa haft väsentligt större dubbutstick än

Ref 2. De erhållna resultaten talar alltså för att

inkörning ej skulle behöva göras vid växling av typ

av dubbdäck. Slutligen kan det också vara av intresse

att jämföra KL (ej vägkörda, d v s perioden 0-100

tusen varv) med KL l+2 och Ref (ej vägkörda) med Ref

l+2. KL och KL l+2 har givit 1,77 (100 tusen varv) resp

0,83 mm (50 tusen varv), alltså tämligen lika slitage-

hastighet trots att KL belastats av banans inslitning.

Ref och Ref 1+2 har givit 2,09 resp 1,94 mm, alltså

tämligen lika slitagehastighet.

Mot denna bakgrund kan värdena för KL 2/Ref 2 och

Ref 2/Ãldre 2 anses så säkra att de ger en rätt upp-

fattning om kvoternas ungefärliga storlek.

En statistisk behandling, som redovisas i bilaga 3,

visar att konfidensområdet på risknivån 5 % är i0,09

för kvoten KL 2/Ref 2. (OBSI I tabellerna är kvotvär-

dena multiplicerade med 100.)

Vid jämförelse av referensdubbdäcken och de äldre

dubbdäcken bör man beakta olikheterna i dubbantal och

dubbutstick. Med omräkning av slitaget från de äldre

dubbdäcken till att gälla samma dubbantal och dubbut-

stick som i referensdubbdäcken erhålles följande

värde för kvoten Ref Z/Äldre 2:

56 _
100 0,98 108 " 1'2

1,81 121
Antagandet att slitaget är prOportionellt mot dubbut-

sticket är en grov förenkling.
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Vägslitage

 

Maskinkörningen har gjorts med hastigheten 35 km/h.

Hastigheten har alltså varit väsentligt lägre än den

som förekommer på belagda vägar. De dynamiska krafter

som dubbarna utsatt beläggningen för i maskinen har

alltså varit jämförelsevis små och beläggningen har

väsentligen slitits genom repning.

För rättvis utvärdering av KL-dubbarna måste man taga

hänsyn härtill.

De dynamiska krafter som en dubb utsätter en belägg-

ning för är främst

- en kraft som uppkommer i det ögonblick dubben

träffar beläggningen och som betingas av dubbens

rörelseenergi, i fortsättningen kallas kraften

Fr

- en kraft som beror på att däcket i nästa ögon-

blick eller samtidigt krängs över dubben (dubben

trycks in i gummit), i fortsättningen kallas

kraften F
9

Över relationen mellan slitage åstadkommet genom

repning och slitage förorsakat av dynamiska krafter

vet man mycket litet. Relationen kan antagas vari-

era med dubbens och däckets egenskaper, fordonets

hastighet och motorstyrka, trafikförhållanden, vä-

gens geometriska utformning och inte minst belägg-

ningens egenskaper, i synnerhet stenmaterialets slit-

styrka med avseende på hårdhet (motstånd mot repning)

och seghet (motstånd mot slag).
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Fr växer med dubbens rörelseenergi, som är direkt

pr0portionell mot dubbens massa. Detta gäller konven-

tionella dubbar. I KL-dubbarna är stiftet rörligt och

här är det stiftet och inte hela dubben som arbetar.

Fr hos KL-dubbarna är därför relaterad till massan hos

enbart stiftet. Stiftet i KL-dubbarna väger 0,65 g

(mv av tre slumpvis uttagna prov, enskilda värden

0,64-O,67 g). Referensdubbarna väger 2,03 g(enskilda\

värden för tre slumpvis uttagna prov 2,02-2,04 g). Det

slitage som de dynamiska krafternaåstadkommer har

ansetts stå i relation till dessas storlek. Avgörande

är kanske dock energiutvecklingen(10) och i enlighet

därmed är det rimligt att antaga att skadan är propor-

tionell mot rörelseenergin. I så fall åstadkommer Fr
0,65
2,03 "

referensdubbarna ger.

hos KL-dubbarna bara 1/3 av skadan som Fr hos

Fg är beroende av gummifjädringen under stiftet resp

referensdubben. Ju mjukare denna är och ju mer ideal

elastisk kropp gummit är, desto mindre blir Fg. Fjäd-

ringen är mjukare under stiftet i KL-dubben än under

referensdubben, vilket bl a tager sig uttryck i lägre

statisk dubbkraft. Att döma av resultatet från kör-

ningen i provvägsmaskinen har den statiska dubbkraften

varit väsentligt lägre hos KL-dubbarna än hos referens-

dubbarna (av kostnadsskäl har den statiska dubbkraften

icke bestämts). Det må därför antagas att även Fg

varit väsentligt lägre hos KL-dubbarna än hos referens-

dubbarna.

Det av de dynamiska krafterna orsakade slitaget är

alltså lägre med KL-dubbarna än med referensdubbarna.

Denna relation kan dock inte bedömas mycket förmån-

ligare än den som erhållits i provvägsmaskinkörningen

- maskinkörningen gav 0,41 och relationen mellan de

av Fr betingade slitagen har beräknats till l/3.
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UNDERSÖKNING AV BROMSVERKAN

'Provningsmetod

En allsidig undersökning av ett däcks väggrepp inne-

fattar bestämning av såväl bromsverkan och drivför-

 

måga som sidkraftupptagningsförmåga. I det aktuella

 

fallet har av kostnadskäl endast bromsverkan stude-

rats. Det är emellertid så, att en förändring av ett

däcks friktionsegenskaper vid bromsning i allmänhet

också avspeglar liknande förändringar i drivförmåga

och egenskaper vid kurvtagning. Med friktionsegen-

skaper vid bromsning avses - för att sådan koppling

skall föreligga - bromsverkan vid optimalt slip dvs

bästa inbromsning med rullande hjul. Av stort in-

 

tresse är också bromsverkan vid låst hjul dvs panik-

bromsning. Båda nämnda bromsningssätt har kommit till

användning här.

Normalt förändras bromsverkan mycket litet med en

förändring av hastigheten om friktionsnivån rent all-

mänt är låg, som t ex på is. Det bedömdes som något

osäkert hur den fjädrande dubben skulle fungera

i detta avseende så därför utfördes mätningar vid så-

väl 50 som 70 km/h. Högre hastigheter ansågs inte ak-

tuella eftersom mätningarna skulle äga rum på-ren is.

För att undvika de problem som alltid uppstår vid

bromsprov med vanliga bilar och för att få till

stånd en verkligt objektiv jämförelse nelLHIdädqxlhar

institutets friktionsmätvagn BV 5 (3) använts för mät-

ningarna av bromsverkan.

I huvudsak består mätvagnen av ett lastbilschassi med

en extra hjulupphängningsanordning. På upphängnings-

anordningen monteras ett mäthjul med det däck som

ska undersökas. Under det att bilen körs med en has-

tighet vald i enlighet med provningsförutsättningarna
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kan mäthjulet bromsas med valbar bromsansättning -

i det aktuella fallet omväxlande optimalt slip och

låst hjul - oberoende av bilens körhastighet.

En speciell utrustning på bilen mäter och registerar

bromsmomentet kontinuerligt under körningen. Ur mo-

mentet kan bromskraften och slutligen friktionstalet

enkelt beräknas. Friktionstalet är ett direkt mått

på den bromsverkan som idealt kan erhållas med prov-

däcket på underlaget i fråga. Friktionstalet Står i

omvänd proportion till bromssträckan så t ex mot-

 

svaras en fördubbling av friktionstalet av enhal-

vering av bromssträckan.

Underlag

Som nyss nämnts utfördes alla mätningar av bromsver-

kan på ren is. I och för sig kunde naturligtvis jäm-

förelser vid andra väglag också ha utförts men efter-

som dubbarnas effekt oftast är störst på ren is be-

dömdes detta underlag som tillräckligt. Det är också

en ekonomisk fråga, isbanor av något så när homogen

karaktär och som möjliggör reproducerbara mätningar

är betydligt enklare att åstadkomma än t ex banor

med packad snö.

Hallvikens flygplats vid Strömsund utnyttjades för

mätningarna som i stort sett ägde rum under februari

1977. På flygplatsens rullbanamed beläggning av

Ab12t anordnades genom spolning en issträcka av ca

200 m längd. För att underliggande beläggning inte

skulle inverka på isväggreppet och rycka undan grun-

den för jämförelserna gjordes islagrets tjocklek be-

tryggande större än dubbarnas maximala utstick.

Mätningarna ägde hela tiden rum på otrafikerad is

enär resurser för trafikering saknades. En liten för-
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flyttning i sidled av mätstråket måstedärför göras

vid varje körning för att undvika det spår där dub-

barna skadat isen vid närmast föregående prov. Så

snart banans bredd utnyttjats fullt på detta sätt

spolades isytan på nytt.

Däck

Redan i avsnittet om hela undersökningens omfattning

nämndes att vinterdäcket Gislaved "Frost" 1658R15

(fig. 1) valts ut. Vid undersökningarna av broms-

verkan användes 12 däck av detta slag samt för refe-

rensändamål 2 diagonaldäck av det slag institutet

använder vid prövning av beläggningars friktion, näm-

ligen Goodyear 165-15.

Av vinterdäcken försågs 6 med 108 konventionella en-

flänsdubbar Miba 512-9 (fig 2) var, 4 med 108 dubbar

av den nya typen (fig 2) - fortsättningen kallad KL-

och 2 fick vara kvar odubbade (liksom de tidigare

nämnda sommardäcken).

Samtliga däck var nya ochkördes därför in 250 km

på barmark med vanlig bil. Med tanke på dubbarna

iakttogs särskild aktsamhet vid inkörningen beträf-

fande accelerationer och retardationer och hastig-

heten 50 km/h överskreds inte. Utsticket mättes upp

efter inkörningen.

I kraven på god dubbning ingår också att dubbarna ska

bibehålla sina egenskaper under brukningstiden. Ur

gruppen med 10 dubbade vinterdäck togs därför slump-

mässigt ut 2 med konventionella dubbar och 3 med KL-

dubbar och kördes totalt ca 8 000 km på barmark med

bil. Körningen förutsattes vårdad och 90 km/h över-

skreds inte. Efter avslutad körning mättes dubbstic-

ket. Det bedömdes inte nödvändigt att köra vare sig
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odubbat vinterdäck eller sommardäck 8 000 km på bar-

mark. Man kan knappast vänta sig någon väsentlig för-

ändring av deras friktionsegenskaper efter så pass

kort körsträcka.

Under de efterföljande mätningarna med friktionsmät-

vagn BV5 var hjulbelastningen 3 000 N och inre över-

trycket i vinterdäcken 160 kPa och i sommardäcken

140 kPa.

Mätningarnas genomförande

 

Friktionsundersökningar på is med många däck innebär

alltid stora svårigheter särskilt då bara ett däck

i taget kan prövas eftersom isens fysikaliska egen-

skaper undergår ändringar med tiden, temperaturen,

luftfuktigheten mm. Metoden med ständigt återkommande

mätningar med referensdäck - i detta fall sommardäck

och odubbade vinterdäck användes därför. Det ligger

naturligtvis också en viss begränsning också häri,

eftersom de odubbade däcken bara kan tänkas återge

isens direkta adhesionsegenskaper, och inte för dub-

barnas effekt så viktiga egenskaper som isens hårdhet

sprödhet etc. Någon utrustning för att undersöka

dessa faktorer stod tyvärr inte tillbuds. Hela expe-

rimentet delades därför upp i block eller elementar-

försök där de intressanta däcken varje gång jämför-

des med referenserna vid de två hastigheterna 50 och

70 km/h. Däck och dubbar inspekterades samt luft-

och bantemperatur uppmättes vid varje elementarförsök.

Innan de egentliga jämförelserna tog sin början under-

söktes de olika däcken beträffande läget för optimalt

slip på isbana. Olika däcktypenzmed och utan dubbar

etq kan nämligen var något olika i detta avseende.

Resultatet från denna förundersökning användes för

att justera friktionsmätvagnens bromsansättning vid

de fortsatta mätningarna. Mätningarna vid låst hjul

utfördes först sedan mätningarna vid optimalt slip

avslutats eftersom dubbar i ogynnsamma fall kan loss-
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na vid prov med låst hjul.

Resultat

Som tidigare framgått prövades således

följande däckvarianter:

Vinterdäck med 108 KL-dubbar, nya, inkörda

Vinterdäck med 108 konventionella dubbar, nya,

inkörda

Vinterdäck med 108 KL-dubbar, körda ca 8 000 km

Vinterdäck med 108 konventionella dubbar, körda

ca 8 000 km

Vinterdäck, odubbade, inkörda

Sommardäck (odubbade), inkörda

under följande betingelser:

 

Bromsning med Optimalt slip

Bromsning med låst hjul

Hastighet 50 km/h

Hastighet 70 km/h

På det totala primärmaterialet i form av friktionstal

har en statistisk test genomförts för att kontrollera

för mätfel och variation i väglag. Det är viktigt att

komma ihåg att resultaten inte får okritiskt genera-

liseras till pOpulationerna däck av respektive typ

eftersom alltför få exemplar av däckvarianterna prö-

vats (högst 3, som regel endast 2).

AV samma anledning har det inte heller varit möjligt

att statistiskt testa effekten av hastighet, broms-

ningssätt eller dubbarnas slitagegrad (nya däck eller

däck körda 8 000 km). Variationen i uppmätta frik-

tionstal för de olika däcktyperna borde därför i

princip analyseras separat för varje kombination av

de olika nivåerna på hastighet, bromsningssätt och

slitagegrad.
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Skillnaden mellan uppmätt friktion vid 50 och 70km/h

är emellertid försumbar. Mätdata från de båda hastig-

heterna har därför analyserats tillsammans.

Skillnaden mellan uppmätt friktion vid bromsning med

optimalt slip och vid bromsning med låst hjul är inte

försumbar. En separat analys har därför gjorts för

de båda bromsningssätten. Eftersom den nämnda skill-

naden inte är möjlig att testa statistiskt för de

olika däcktyperna samtidigt, bör jämförelsen mellan

friktionstalets beroende av däcktyp vid ett broms-

ningssätt och samma beroende Vid det andra bromsnings-

sättet göras med stor försiktighet. Samma sak gäller

friktionstalets beroende av däcktyp vid de två ni-

våerna av dubbslitage.

Friktionstalets beroende av däcktyp har således ana-

lyserats i grupper enligt följande uppställning:

l. Vinterdäck med och utan dubbar, nya, inkörda,

bromsade med optimalt slip, hastigheterna 50

och 70 km/h tillsammans.

2. Vinterdäck med och utan dubbar, nya, inkörda,

bromsade med låst hjul, hastigheterna 50 och

70 km/h tillsammans.

3. Vinterdäck med dubbar körda 8 000 km, vinter-

däck utan dubbar, inkörda, bromsade med op-

timalt slip, hastigheterna 50 och 70 km/h

tillsammans.

4. Vinterdäck med dubbar körda 8 000 km, vinter-

däck utan dubbar, inkörda, bromsade med låst

hjul, hastigheterna 50 och 70 km/h tillsammans.

Som tidigare nämnts kördes alltid ett sommardäck i
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anslutning till varje prov med vinterdäcken. Den för

sommardäcket uppmätta friktionen har setts som ett

mått på väglaget och endast använts för att genom

kovariansanalys korrigera friktionstalen för vinter-

däcken med avseende på väglagsvariationer. Erforder-

liga korrektioner har emellertid varit små, vilket

betyder att man lyckats genomföra jämförelserna under

tämligen konstanta betingelser.

Den kovariansanalytiska modellen kräver linjär re-

gression mellan kovariatet (sommardäckeüsfriktion)

och beroendemåttet (respektive vinterdäcks friktion)

och att regressionslinjerna avseende kovariat och

beroendemått för de olika nivåerna på oberoende va-

riabeln (däcktyp) kan antas ha samma lutningar. Test

som genomförts visar att det är rimligt att anta

att dessa krav är uppfyllda så länge väglagsvaria-

tionen är måttlig. Av den anledningen har några prov

vid kraftigt avvikande väglag uteslutits och ej an-

vänts vidare i analysen. Därför varierar totala an-

talet observationer något i tabelluppställningarna

nedan.

I följande tabeller, som sammanfattar mätningarna

av bromsverkan har de olika däcken betecknats med:

0 för odubbade vinterdäck

KL för vinterdäck medfjädrande dubbar

D för vinterdäck med konventionella dubbar

S för sommardäck

1. Nya, inkörda däck, optimalt slip, isunderlag

   

 

  

 

  

Däcktyp O KL D S

Antal observationer 24 16 8 24

Korrigerat friktionstal 0.12 0.19 0.20 0.10

Standardavvikelse 0.02 -
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För betingelserna under 1, gäller

att friktionens beroende av däcktypen (odubbat,

båda varianterna dubbat) är signifikant på

att friktionen för de dubbade däcken är signi-

fikant bättre än för de odubbade på l%-nivå.

att ingen signifikant skillnad vad gäller frik-

tion föreligger mellan de två dubbdäckty-

perna.

2. Nya, inkörda däck, låst hjul, isunderlag

 

Däcktyp o KL D 3

 

Antal observationer 30 . l8 . 12 30

 

 

 

Korrigerat friktionstal 0.09 0.11 0.13 0.08

 

Standardavvikelse 0.01 -

 

 

   

För betingelserna under 2. gäller:

att friktionens beroende av däcktypen (odubbat,

båda varianterna dubbat) är signifikant på

att friktionen för de dubbade däcken är signi-

fikant bättre än för de odubbade på 1%-

nivå.

att friktionen för de konventionellt dubbade

däcken är signifikant bättre än för de KL-

dubbade däcken på l%-nivå.
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3. Körda däck, 8 000 km, optimalt slig, isunderlag

Däcktyp O KL D S

Antal observationer 24 14 8 24

Korrigerat friktionstal 0.12 0.12 0.15 0.09

Standardavvikelse 0.02 -

För betingelserna under 3. gäller: 4

att friktionens beroende av däcktypen (odubbat,

båda varianterna dubbat) är signifikant på

att medelvärdet av friktionen för de konventio-

att

nellt dubbade däcken och de KL-dubbade däc-

ken inte signifikant skiljer sig från frik-

tionen för de odubbade däcken.

friktionen för de konventionellt dubbade

däcken är signifikant bättre än för de KL-

dubbade däcken på l%-nivå.

       

4. Körda däck, 8 000 km, låst hjul, isunderlag

Däcktyp O KL D S

Antal observationer 30 18 12 30

Korrigerat friktionstal 0.09 0.11 0.13 0.08

Standardavvikelse 0.01 -

 

    

För betingelserna under 4. gäller:

att friktionens beroende av däcktypen (odubbat,

att

att

båda varianterna dubbat) är signifikant på

friktionen för de dubbade däcken är signifi-

kant bättre än för de odubbade på l%-nivå.

friktionen för de konventionellt dubbade däc-

ken är signifikant bättre än för de KL-dubê

bade däcken på l%-nivå.
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o Dubbarnas genomsnittliga utstick för de i under-

 

sökningen ingående dubbdäcken framgår av följande

uppställning.

5. Dubbutstick

  

mm utstick efter

 

  

250 km inkörning 8 000 km barmarkq

körning

Konventionellt

dubbade däck 1.1 0.4

KL-dubbade

däck 1.5 0.9

  

  

 

o Is- och lufttemperatur varierade betydligt under

 

försöksperioden. På grund av uppläggningen med

alla prov med Optimalt slip i en följd och där-

efter alla prov med låst hjul i en följd,i sam-

verkan med en successiv klimatändring under för-

sökens gång, blev det tyvärr en systematisk skill-

nad mellan temperaturerna under observationsseri-

erna för optimalt slip respektive låst hjul. Så-

ledes ägde mätningarna vid optimalt slip rum in-

om ett område för istemperaturen mellan -5 och

-l6OC samt med 70% av proven mellan -8 och-lBOC

medan mätningarna vid låst hjul ägde rum inom ett

område för istemperaturen mellan 0 och -lZOC samt

70% av proven mellan 0 och -4OC.

Is- och lufttemperaturens samband med friktionen

har studerats för de olika däcktyperna. Som vän-

tat var sambanden svaga utom möjligen för sommar-

däcket - fig.2% och fig./1 - där en antydan till
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minskad friktion med ökande temperatur kan spå-

ras, vilket kan ge ett visst berättigande åt det

inledningsvis nämnda korrektionsförfarandet med

sommardäcket som referens.

Diskussion

 

Av tabellerna 1 och 2 i föregående avsnitt framgår att

bromsverkan vid bästa inbromsning med rullande hjul

(optimalt slip) på is för nya, KL-dubbade däck (0.19)

är praktiskt taget densamma som för nya, konventio-

nellt dubbade däck (0.20). Skillnaden mellan dem är

inte signifikant. Förbättringen gentemot ett sommar-

däck är av den storleksonüüng'väg- och trafikinstitu-

tet funnit vid tidigare undersökningar av dubbdäck,

nämligen ca 0.1 (uttryckt som friktionstal). Vid s k

panikbromsning (låsta hjul) är nya, KL-dubbade däck

(0.16) något sämre än motsvarande konventionellt dub-

bade däck (o.l9). Skillnaden är signifikant. KL-dub-

bade däck har dock bättre grepp än både odubbade vin-

terdäck och sommardäck (0.09 resp 0.08). Skillnaden

dubbat - odubbat är signifikant.

Sedan dubbdäcken körts ca 8 000 km har de väsentligt

sämreiüiktionsprestanda, tabell 3 och 4. Vid bästa in-

bromsning med rullande hjul är de konventionellt dub-

bade däcken (O.15) något bättre än de odubbade vinter-

däcken (0.12) men de KL-dubbade är jämställda (0.12)

med de odubbade. Skillnaden mellan KL-dubbade och o-

dubbade vinterdäck är inte signifikant. Situationen

för dubbdäcken är något gynnsammare vid bromsning med

låsta hjul. De konventionellt: dubbade däcken (0.13)

är signifikant bättre än de KL-dubbade (0.11), men

även de KL-dubbade däcken är bättre än de odubbade

vinterdäcken (0.09).
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Tabell 5 över dubbutsticket visar för de konventio-

nellt dubbade däcken en kraftig minskning frånlnlrml

till 0.4 mm sedan 8 000 km körts på barmark. Den kraf-

tiga minskningen kan bero på att basdäcket är avpas-

sat att ge hyggliga friktionsegenskaper på is även

utan dubbar och att det mjuka slitbanegummit (ca 55

shore vid ZOQC)därför inte ger tillräckligt stöd åt

dubbarna. Ytterligare en orsak kan eventuellt vara

en alltför försiktig körprocedur, vilket som bekant

bidrar till att reducera dubbutsticket.

Utsticket minskade med ungefär samma belopp för de

KL-dubbade däcken som för konventionellt dubbade,

men eftersom utgångsvärdet (1.5 mm) var högre hade

man efter körningen ett utstick på nära millimetern

(0.9 mm). Som tabell 3 och 4 visar avspeglades inte

utsticket efter körningen i KL-dubbarnas bromsverkan

på is. En inspektion av KL-däcken gav emellertid vid

handen att ett stort antal dubbar hade dåligt fäste

i slitbanan, vilket vid närmare efterforskning visade

sig bero på att vissa dubbar monterats i hål efter

ursprungligen monterade men utdragna konventionella

dubbar. Detta förhållande - över vilket institutet

inte anser sig kunnat råda på grund av överenskommel-

sen om ansvaret för KL-dubbningen - har troligen för-

sämrat KL-dubbarnas bromsverkan efter körningen

8 000 km.

Den negativa effekten av löst sittande dubbar bör

också - som tabell 3 och 4 antyder - vara större vid

bromsning med optimalt slip - alltså rullande hjul -

än vid bromsning med låst hjul. Vid optimalt slip

är däckets samtliga dubbar successivt verksamma. Den

enskilda dubben "rullas in" i kontaktytan, spelet

elimineras och den spänns upp i infästningen och

glider en sträcka som är av storleksordningen 1/10

av kontaktytans längd. Detta sker varje gång en dubb
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passerar genom kontaktytan. Det upprepade upptagandet

av spel i infästningen vid varje dubbpassage bör rim-

ligen betyda större förlust i effektivitet här än

vid låst hjul där spelet tas upp en gång för alla vid

varje bromsansättning.

Sammanfattningsvis kan således sägas att de däck med

KL-dubbar i nytt skick som studerats vidundersök-

ningen i stort sett hade samma bromsverkan som kon-

ventionella dubbdäck. I kört skick var KL-dubbade

däck sämre än motsvarande konventionella dubbdäck men

det finns anledning anta att de vid omsorgsfull mon-

tering av KL-dubbarna även i.kört skick kan bli lik-

värdiga ifråga om bromsverkan.

Beträffande bromsverkan på is eller packad snö med

dubbade däck i allmänhet ska man dock inte göra sig

för stora illusioner om den förbättring mankan er-

hålla. I bästa fall förbättras friktionen med ca 0.1

men friktionsnivån förblir ändå låg med en broms-

sträcka som är 3 - 5 gånger större än på barmark.
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SLUTSATSER

De provade KL-dubbade däcken ger vid körning under

normala förhållanden på en väg ett beläggningsslitage

som uppgår till ca 40% av det slitage som de konven-

tionellt dubbade däcken ger vid körning under samma

betingelser och på samma beläggning av typ HAB 16T.

Slutsatsen grundar sig dels på experimentella under-

sökningar i institutets provvägsmaskin vid relativt

låg hastighet dvs utan nämnvärd inverkan av t ex

masskrafter och dels på en utredning av vilken in-

verkan det dynamiska förloppet har.

De provade KL-dubbade däcken har i nytt skick i

stort sett samma bromsverkan på is som konventionellt

dubbade däck i hastighetsområdet 50-70 km/h. När däc-

ken körts 8 000 km är emellertid de KL-dubbade däcken

sämre än motsvarande konventionellt dubbade däck.

Dock kan en omsorgsfull montering av KL-dubbarna

eventuellt göra dem likvärdiga med konventionella

dubbdäck även över längre körsträckor. Slutsatserna

grundar sig på experimentella undersökningar med in-

stitutets friktionsmätvagn som vid mätning i huvud-

sak avbildar däckens bromsverkan på en bil.

Inga försök att väga bromsverkan mot vägslitage har

gjorts. Vägslitaget är visserligen ett klart uttryck

för dubbarnas skadeverkan och kan göras till föremål

för kostnadsuppskattningar men bromsverkan enbart

avgör inte dubbarnas effekt i trafikolyckssammanhang

och kan inte bedömas i ekonomiska termer som möjlig-

gör en jämförelse.

Utsagorna i de två första styckena bygger väsentligen

på mätningar med få exemplar av varje däcktyp och

endast ett basdäck och får därför inte generaliseras

i alltför hög grad. Resultaten antyder emellertid att

den fjädrande dubben typ KL är ett fördelaktigt

VTI RAPPORT 142



38

alternativ - framförallt ett vägvänligare sådant -

till de konventionella dubbarna. För att fylla på-

talade brister i materialet rekommenderas dock ett

studium av dubbningsteknikens och förhålningens in-

verkan på väggreppets varaktighet som bör följas

upp till 10 000 och 20 000 km körsträcka. Vidare

föreslås också studium av den nYa dubbtypens effekt

vid montering i andra vinterdäck.
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Bilaga 1
Sida 1

KÖRNING 0-100 TUSEN VARV MED KL-DUBBADE DÄCK

Samma dubbdäck användes under hela denna körning.

Däcken hade dubbats i november 1976 och tillhörde

alltså den första omgång däck som bleV föremål för

provning.

SLITAGE O. - 100000. VARV

98 600 MM I SPBRET.MM på 140 PM
---5--------------------- I_SPBRETS

BER UR BEST I MITT
MÃTLINJE MM SPS 600 MM SPBRET MN

1 1.32 18.23 2.20 1.94 1.68
2 0.74 10.19 1.23 1.01 1.25
3 1.12 15.40 1.86 1.70 1.99
4 1.37 19.21 2.32 ?.13 2.45
5 1.05 14.89 1.80 1.71 1.91
6 1.58 21.87 2.64 ?.31 2.89
7 1.27 17.57 2.12 2.00 2.70
8 0.95 13.18 1.59 1.37 1.58
9 1.02 14.14 1.71 1.57 2.0C

10 1.18 16.23 1.96 1.79 2.71
11 1.09 15.01 1.81 1.70 1.86
12 1.17 16.14 1.95 1.72 2.21
13 1.15 15.86 1.92 1.67 1.91
14 1.47 20.27 2.45 2.22 2.45

MV 1.18 16.30 1.97 1.77 2.11
8 0.22 3.00 0.36 0.34 0.47

KONF.INT 0.13 1.73 0.21 0.20 0.27
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Bilaga 1
Sida 2

KÖRNING 100-150 TUSEN VARV MED REFERENSDUBBDÄCK

Samma dubbdäck användes under hela denna körning.

SLITAGF 100000. - 125000. VARV

P8 600 MM I SPBRET.MM P8 140 NN
------------------------- 1 SPBRETS

BER UR BEST I MITT
MÃTLINJE MM SPS 000 MM SPÃRET MM

1 1.22 67.60 2.04 2.00 2.68
2 0.35 19.59 0.59 0.51 0.82
3 1.26 69.74 2.11 2.07 2.67
4 0.83 45.85 1.38 1.33 1.96
5 0.65 35.87 1.08 1.06 1.58
6 1.05 58.14 1.76 1.69 2.49

7 0.62 34.39 1.04 1.06 1.60
8 0.68 37.79 1.14 0.96 1.04

9 0.76 41.94 1.27 1.29 2.07
10 0.68 37.41 1.13 1.03 1.79
11 0.07 36.90 1.11 1.00 1.18
12 0.54 29.92 0.90 0.87 1.12

13 0.38 20.93 0.63 0.66 0.74

14 0.60 53.03 1.00 0.90 1.40

MV 0.74 40.65 1.23 1.18 1.65
S 0.28 15.21 0.46 0.40 0.65

KONF.INT 0.16 8.78 0.27 0.27 0.38

SLITAGE 125000. - 150000. VARv

nu 000 MM I SRHRET.MM _PB 140 NM
------------------------- 1 SRaRETs

BER UR BEST I MITT
METLINJE MM SPS 600 MM SPBRET MM

1 1.09 60.21 1.82 1.87 2.9é

2 0.1? 9.15 0.28 0.27 0.39

3 0.59 32.31 0.98 0.95 1.19
4 0.87 47.94 1.45 1.36 1.93

5 0.66 36.29 1.10 1.07 1.44

6 0.78 42.89 1.29 1.24 1.3?
7 0.56 30.76 0.93 0.88 1.18
8 0.32 17.70 0.53 0.54 0.76
9 0.40 25.27 0.76 0.72 0.83

10 0.51 27.99 0.84 0.81 1.07
11 0.59 32.83 0.99 0.90 0.99
12 0.35 19.29 0.58 0.50 0.64
13 0.42 23.41 0.71 0.63 0.75
14 0.78 42.85 1.29 1.00 1.45

MV 0.58 32.07 0.97 0.91 1.21
8 0.24 13.39 0.40 0.40 0.64

KONF.INT 0.14 7.73 0.23 0.23 0.37
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Bilaga 1
Sida 3

KÖRNING 150-200 TUSEN VARV MED KL-DUBBADEIDÄCK

Två satser dubbdäck användes - sats 1 för 150-175

tusen varv och sats 2 för 175-200 tusen varv. Däcken

hade dubbats 1977 och tillhörde alltså den andra om-

gång däck som blev föremål för provning.

SLITAGE 150000. - 175000. VARV

pa 000 MM I SP8RET.MM pa 100 NM
------------------------- 1 SPBRETS

BER UR BEST I' MITT
MÄTLINJE MM SPS 600 MM SPRRET MM

1 0.69 38.32 1.16 1.08 1.28
2 0.07 4.11 0.12 0.13 0.16
3 0.24 13.23 0.40 0.40 0.39
4 0.47 20.10 0.79 0.70 1.21
5 0.20 14.43 0.44 0.48 0.63
6 0.20 15.42 0.47 0.45 0.44
7 0.35 19.14 0.58 0.59 0.76
8 0.12 6.89 0.21 0.25 0.49

9 0.12 0.50 0.20 0.26 0.38
10 0.17 9.50 0.29 0.33 0.55
11 0.17 9.34 0.28 0.38 0.53
12 0.03 1.44 0.04 0.12 0.16
13 0.09 4.88 0.15 0.10 0.21
14 0.04 2.35 0.07 0.17 0.39

Mv 0.22 12.20 0.37 0.40 0.54
3 0.18 10.18 0.31 0.27 0.34

KONF.INT 0.11 5.88 0.18 0.10 0.20
SLITAGE 175000. - 200000. VARV

pa-ooo MM I SPBRET.MM pa 140 MM
------------------------- 1 SpaRETs

BER UR BEST I MITT
MÃTLINJE MM sps 600 MM SPÃRET MM

1 0.02 34.08 1.03 1.04 1.51
2 0.08 4.03 0.14 0.12 0.14
3 0.13 7.25 0.22 0.26 0.26
4 0.49 27.22 0.82 0.77 1.15

5 0.30 10.35 0.49 0.52 0.05
0 0.26 14.56 0.44 0.40 0.56
7 0.36 19.90 0.00 0.59 0.51
8 0.29 15.90 0.48 0.42 0.51
9 0.17 9.27 0.28 0.30 0.42

10 0.29 15.90 0.48 0.40 0.59
11 0.26 14.10 0.43 0.41 0.54
12 0.10 10.02 0.30 0.28 0.34
13 0.10 5.68 0.17 0.10 0.25
14 0.20 10.90 0.33 0.42 0.53

Mv 0.27 14.71 0.44 0.43 0.57
3 0.15 8.18 0.25 0.24 0.36

KONF.INT 0.09 4.72 0.14 0.14 0.21
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Bilaga 1
Sida 4

KÖRNING 200-250 TUSEN VARV MED REFERENSDUBBDÄCK

Två satser dubbdäck användes - sats 1 för 200-225 tu-

sen varv och sats 2 för 225-250 tusen varv.

SLITAGE 200000. - 225000. VARV

pn 000 MM I SPBRET.MM pa 140 NM

------------------------- I SPBRETS

BER UR BEST I MITT

MATLINJE MM SPS 600 MM SPBRET MM

1 1.59 87.92 2.65 2.50 3.2C
2 -0.01 -0.69 -0.02 0.10 0.14

3 0.24 13.33 0.40 0.39 0.41
4 0.9v 54.47 1.64 1.56 2.41
5 1.05 57.02 1.72 1.66 2.21
6 0.20 11.29 0.34 0.33 0.37
7 0.66 36.27 1.09 0.90 1.12
8 0.55 31.97 0.97 0.92' 1.11
9 0.39 21.59 0.65 0.64 0.92

10 0.49 26.78 0.81 0.73 1.01
11 0.40 22.24 0.67 0.65 0.79
12 0.39 21.60 0.65 0.58 0.96
15 0.26 14.46 0.44 0.40 0.5C
14 0.65 35.87 1.08 1.05 1.48

MV 0.56 31.01 0.94 0.89 1.19
8 0.41 22.52 0.69 0.65 0.87

KONF.INT 0.24 13.17 0.40 0.38 0.50

SLITAGE 225000. - 250000. VARV

P8 600 MM I SP8RET.MM 98 140 MN

------------------------- 1 SPBRETS
BER UR BEST I MITT

MÄTLINJE MM SPS 600 MM SPBRET MM

1 1.86102.67 3.10 3.00 3.61
2 0.27 15.08 0.46 0.27 0.33

3 0.24 13.36 0.40 0.34 0.27

4 1.08 59.70 1.80 1.76 2.88
5 1.23 68.04 2.05 1.98 2.21

6 0.31 17.03 0.51 0.50 0.49

7 0.37 20.28 0.61 0.68 0.80
8 0.74 41.00 1.24 1.14 1.61
9 0.74 40.88 1.23 1.20 1.59

10 0.55 30.14 0.91 0.85 1.24

11 0.49 26.91 0.81 0.82 1.11

12 0.43 23.63 0.71 0.63 0.62

13 0.40 21.59 0.66 0.62 0.69

14 0.55 31.11 0.94 0.95 1.68

MV 0.66 36.55 1.10 1205 1.3?
5 0.45 25.01 0.76 0.74 0.99

KONF.INT 0.26 14.44 0.44 0.43 0.57
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Bilaga 1
Sida 5

KÖRNING 250-300 TUSEN VARV MED BEGAGNADE DUBBDÄCK AV

ÄLDRE GENERATION (dubbdäcken hade använts vid körning

i provvägsmaskinen i Stockholm).

Samma dubbdäck användes under hela denna körning.

SLITAGE 250000. - 275000. VARV

PB 600 MM I SPÃRET.MM PB 140 MN

------------------------- I SPBRETS

BER UR BEST I MITT

MÄTLINJE MM SPS 600 MM SPARET MM

1 1.96107.$5 5.26 2.67 3.5C

2 0.50 27.52 0.84 0.07 1.25

3 0.97 55.31 1.61 1.55 2.85
4 1.40 77.45 2.34 2.00 2.30

5 1.23 68.14 2.06 1.93 2.05

6 0.84 46;63 1.41 1.16 1.78

7 0.79 43.44 1.31 1.22 1.82

5 1.16 65.59 1.97 1.09 2.36
9 1.12 62.09 1.87 1.88 2.37

10 1.14 62.71 1.89 1.73 2.52

11 1.25 68.10 2.06 1.94 2.83

12 0.82 45.00 1.36 1.18 2.00

13 0.87 48.19 1.45 1.25 1.72

14 1.03 57.01 1.72 1.56 2.34

MV 1.08 59.52 1.80 1.62 2.26

5 0.34 15.97 0.57 0.53 0.56

KONF.INT 0.20 10.95 0.33 0.30 0.33

SLITAGE  275000. - 300000. VARV

*PB 600 MM I SPÅRETonn PÅ 140 MN

---------- --------------- I SPBREIS

BER UR BESF I MITT

MITLINJE MH SPS 600 HH SPIRET HM

1 1.78 98.69 2597 2.75 3.41
2 1425 69.26 2.09 1.81 2.b6

3 1.38 75.96 2.29 2.13 2.96

5 1.57 86.69 2.61 2.67 2.80

6 0.90 49063 ' 1.50 1.37 1.68

7 1517,66.35' 1494 1.86 2.11

8 0.93 51:13 1354 1643 2.35

9 1422 62.34 2.03 1586 2.46

10 1522 62521 2.03 1.82 2.55

11 1.58 82.11 2.63, 2.40 4.49

13 0.99 54.72 1565 1.39 2;25

16 1;Z6 69g73 2.11 1.90 2.72

HV 1g24 68.44 2407 1687 2.59

8 0426_16.SS 0.46' 0.43' 0573

KONFaluT 0.15 =8.60 0.25' 0.25 0.42
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Tabell KL-dubbade däck av den första omgång som blev föremål för provning och användes för körningen 0-100 tusen
varv. Däcken varej inkörda. Inget byte under körningen.

A

B

hela dubben snedsliten E = Stiftet saknas

stiftet ej fjädrande
dubben utan anmärkning C
Stiftet snedslitet D

 

25 tusen varv 50 tusen varv 100 tusen varv

Utstick,mm Antal Utstick,mm Antal Utstick,mm Antal

   

V
T
I

R
A
P
P
O
R
T

1
4
2

 

Mv s AIBIC D E MV s AIBIC D E Mv s AIBIC D E
. . FI I I

442_ 452 433

Alla däck 1,37 146 162 124 1,19 21 91 320 0,94 9 37 386
Däck 1

Alla linjer 1,43 53 29 26 1,22 7 27 74 0,96 3 9 96
Dubblinje 1 1,31 0,20 15 10 2 1,14 0,22 16 11 0,85 0,23 27

"i 2 1,48 0,26 8 15 1,28 0,26 1 26 1,07 0,25 27

" 3 1,47 0,30 14 4 1,25 0,31 5 21 0,95 0,33 23
" 4 1,44 0,30 16 5 1,22 0,23 6 5 16 0,98 0,26 3 19

   

<
J
'
L
n

u-l

\
'
T
O
\
\
O

Däck 2

Alla linjer 1,35 23 38 47 1,15 1 8 99 0,92 108
Dubblinje 1 1,49 0,37 5 10 12 1,30 0,33 1 7 19 1,01 0,28 27

" 2 1,35 0,29 2 16 9 1,20 0,25 27 0,98 0,20 27
" 3 1,48 0,43 5 15 1,24 0,41 1 26 0,98 0,38 27
" 4 1,08 0,37 11 5 11 0,87 0,32 27 0,69 0,28 27

l
\

Däck 3

Alla linjer 1,32 42 55 11 1,19 12 35 61 0,93 6 28 74
Dubblinje 1 1,05 0,22 4 21 0,97 0,21 27 0,84 0,21 27

" 2 1,51 0,31 2 16 9 1,36 0,29 27 0,14 0,26 27
" 3 1,52 0,30 18 9 1,35 0,27 12 7 0,96 0,34 5 13 9
" 4 1,19 0,19 18 9 1,08 0,20 4 23 0,80 0,19 1 15 11

N

0
0

Däck 4

Alla linjer 1,36 28 40 40 1,21 1 21 86 0,94 108
Dubblinje 1 1,25 0,35 1 11 15 1,23 0,32 27 1,03 0,32 27

" 2 1,70 0,31 7 2 18 1,43 0,26 27 0,16 0,27 27
" 3 1,38 0,30 12 8 7 1,18 0,32 1 7 19 0,81 0,31 27
" 4 1,12 0,16 8 19 1,01 0,15 14 13 0,76 0,16 27

                       

B
i
l
a
g
a

2
S
i
d
a

1



Tabell Referensdubbdäck för körningen 100-150 tusen varv.
Däcken var ej inkörda. Inget byte vid 125 tusen varv.

 

100 t.V. 125 t.V. 150 t.V.

 

Utstick,mm An- Utstick,mm An- Utstick,mm An-
Mv S tal MV S tal MV S tal

   

 

V
T
I

R
A
P
P
O
R
T

1
4
2

 
Alla däck 1,04 432 0,96 432
Däck 1

Alla linjer
Dubblinje 1

I' 2

II 3

H 4

Däck 2

Alla linjer
Dubblinje 1

U 2

H 3

H 4

Däck 3

Alla linjer
Dubblinje 1

H 2

H 3

H 4

Däck 4
Alla linjer
Dubblinje 1

H 2

I' 3

'I 4

.5

1,11 108 0,96 108
1,11 0,26 27 1,00 0,27 27
1,20 0,13 27 1,03 0,15 27
1,28 0,12 27 1,06 0,15 27
0,86 0,22 27 0,73 0,21 27

1,09 108 1,03 108
1,11 0,18 27 1,10 0,18 27
1,08 0,10 27 0,98 0,12 27
1,22 0,18 27 1,15 0,18 27
0,95 0,29 27 0,87 0,25 27

e
u
a
x
a
g
p
q
q
n
p

3
1
9

A
?

p

1,01 108 0,91 108
0,83 0,24 27 0,72 0,23 27
1,16 0,20 27 1,05 0,21 27
1,23 0,15 27 1,10 0,15 27
0,80 0,30 27 0,75 0,27 27

0
u
n
J
S

e
d

E

.
E
P

0,94 108 0,92 108
0,79 0,16 27 0,81 0,13 27
1,08 0,17 27 1,06 0,17 27
1,08 0,19 27 0,99 0,18 27
0,82 0,15 27 0,80 0,14 27

1
9
x
u
r

J
E
A

e
s
e
p
l
o
ç
â

E
u
r
u
n
g
w

       

 

 

 

B
i
l
a
g
a

2
S
i
d
a

2

 



KL-dubbade däck av den andra omgång som blev föremål för provning och användes för körningen 150-200

tusen varv - sats 1 för perioden 150-175 tusen varv och sats 2 för perioden 175-200 tusen varv.
Båda satserna hade inkörts på landsväg.

A

B

Tabell

dubben utan anmärkning C
stiftet snedslitet D

hela dubben snedsliten E = Stiftet saknas
stiftet ej fjädrande

 

Sats l Sats 2

 

175 tusen varv

Utstick,mm Antal
150 tusen varv

Utstick,mm Antal

  

V
T
I

R
A
P
P
O
R
T

1
4
2

Mv S A I'B I c D

 

Mv S A BICID
I

  

Alla däck

Däck 1

Alla linjer
Dubblinje 1

'I 2

H 3

H 4

Däck 2

Alla linjer
Dubblinje 1

H 2

H 3

H 4

Däck 3

Alla linjer
Dubblinje 1

'I 2

H 3

'I 4

Däck 4

Alla linjer
Dubblinje 1

H 2

H 3

H 4

 

1,52

1,58
1,47
1,75
1,73
1,38

1,54
1,36
1,75
1,72
1,33

1,49
1,29
1,80
1,62
1,23

1,49
1,28
1,58
1,74
1,35

 

101 2 3

 

430

411' 9 6 4

105 1 2
27
26 1
27
25 1 1

98 6 3 1
27
23 3 1
23 3 1
25 1 1

25

25 1 1

24 l 2

27

107 1
27
27
26 1
27

    

 
1,18

1,22
1,22
1,36
1,20
1,10

1,21
1,23
1,34
1,26
1,05

1,19
1,09
1,44
1,26
0,95

1,10
1,08
1,17
1,21
0,94

  

I

428

 

152

34

23
11

42

20
22

19
26

29

16
13

 

81 187

36 37

2 25

14 12
4

16

27

mm

31 27
11 12
14 13

27
27

  

[-4

  
S
e

s
i
d
a

3
b

  
B
i
l
a
g
a

2

S
i
d
a

3
a



Tabell KL-dubbade däck av den andra omgång som blev föremål för provning och användes för körningen 150-200

tusen varv - sats 1 för perioden 150-175 tusen varv och sats 2 för perioden 1975-200 tusen varv.
Båda satserna hade inkörts på landsväg. Fortsättning från sida 3 a.

A

B

hela dubben snedsliten E = stiftet saknas

stiftet ej fjadrande

dubben utan anmärkning C
stiftet snedslitet D

 

Sats 2

 

200 tusen varv

Utstick,mm Antal

175 tusen varv

Utstick,mm Antal

   

V
T
I

R
A
P
P
O
R
T

1
4
2

 

Alla däck

Däck 1

Alla linjer
Dubblinje 1

H 2

H 3

ll 4

Däck 2

Alla linjer
Dubblinje 1

H 2

I' 3

H 4

Däck 3

Alla linjer
Dubblinje 1

'I 2

I' 3

H 4

Däck 4

Alla linjer
Dubblinje 1

H 2

H 3

H 4

 

MV s A|B|C|D|E MV 8

1,45

1,46
1,23
1,50
1,76
1,36

1,48
1,32
1,73
1,57
1,27

1,43
1,14
1,62
1,62
1,33

1,44
1,39
1,64
1,71
1,02

 

0,54
0,28
0,33
0,40

0,51
0,50
0,37
0,50

0,44
0,36
0,34
0,32

0,38
0,42
0,36
0,50

 

430

108
27
27
27
27

106
27
27
26
26

108
27
27
27
27

108
27
27
27
27

I

 

432

  

  
1,16

1,15
0,93
1,18
1,33
1,15

1,18
1,08
1,36
1,19
1,05

1,21
0,97
1,27
1,35
1,24

1,09
1,11
1,28
1,15
0,82

  

A]B|C!D|E
. F I

432

 

149

42

7
7

16
12

50

18
25

130 147 3

46 19 1
14 6

9 11
8 2 1

15

37 36 1
12 14
10 17
13 5 1
2

23 61
25
24

9 4
10 8

N
N

24 31 1
10 12

19

r-l

\
O
l
\
r
-
|

 

   

 

 

B
i
l
a
g
a

2

S
i
d
a

3
b



Tabell Referensdubbdäck för körningen 200-250 tusen varv - sats 1 för perioden 200-225 tusen varv och
sats 2 för perioden 225-250 tusen varv. Båda satserna hade inkörts på landsväg.

 

Sats 1 Sats 2
200 t.v. 225 t.v. 225 t.v. 250 t.v.

Utstick,mm An- Utstick,mm An- Utstick,mm An- Utstick,mm An-
Mv S tal Mv S tal Mv S tal MV S tal

       

V
T
I

R
A
P
P
O
R
T

1
4
2

 

Alla däck 1,09 432 0,96 431 1,03 432 0,92 432
Däck 1

Alla linjer 1,06 108 0,90 108 1,04 108 0,96 108
Dubblinje 1 0,74 0,25 27 0,76 0,19 27 0,81 0,42 27 0,85 0,25 27

" 2 1,21 0,13 27 1,01 0,12 27 1,22 0,15 27 1,11 0,10 27
" 3 1,33 0,10 27 1,01 0,11 27 1,26 0,12 27 1,06 0,13 27
" 4 0,95 0,32 27 0,83 0,21 27 0,85 0,36 27 0,82 0,19 27

Däck 2

Alla linjer 1,04 108 0,90 108 1,05 108 0,86 108
Dubblinje 1 0,91 0,40 27 0,88 0,32 27 0,82 0,59 27 0,70 0,36 27

" 2 1,30 0,16 27 1,09 0,15 27 1,30 0,17 27 1,10 0,12 27
" 3 1,30 0,15 27 1,06 0,14 27 1,22 0,15 27 0,88 0,12 27
" 4 0,63 0,36 27 0,57 0,18 27 0,85 0,42 27 0,76 0,22 27

Däck 3

Alla linjer 1,14 108 1,03 107 0,96 108 0,87 108
Dubblinje 1 0,95 0,21 27 0,97 0,17 27 0,67 0,31 27 0,67 0,25 27

" 2 1,38 0,19 27 1,20 0,14 27 1,18 0,14 27 0,97 0,13 27
" 3 1,27 0,13 27 1,04 0,07 27 1,37 0,10 27 1,12 0,18 27
" 4 0,96 0,57 27 0,93 0,15 26 0,61 0,28 27 0,70 0,21 27

Däck 4

Alla linjer' 1,14, 108 1,02 108 1,08 108 1,00 108
Dubblinje 1 0,93 0,18 27 0,90 0,16 27 0,96 0,48 27 0,90 0,38 27

" 2 1,39 0,19 27 1,16 0,13 27 1,13 0,11 27 1,03 0,11 27
" 3 1,28 0,15 27 1,02 0,12 27 1,52 0,18 27 1,20 0,16 27
" 4 0,96 0,25 27 0,99 0,21 27 0,69 0,27 27 0,88 0,22 27
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Tabell Dubbdäck av äldre generation för körningen 250-300 tusen varv. Dubbdäcken

hade använts vid körning i provvägsmaskinen 1 Stockholm. Inget byte vid

275 tusen varv.

 

250 t.V. 275 t.v. 300 t.v.

Utstick,mm An- Utstick,mm An- Utstick,mm An-

    

V
T
I

R
A
P
P
O
R
T

1
4
2

MV S tal MV S tal MV S tal

  

Alla däck

Däck 1

Alla linjer
Dubblinje 1

N

N
M
ü
'
m
k
o

.Däck 2

Alla linjer
Dubblinje 1

I! 2

M
Q
'
L
H
U
D

Däck 3
Alla linjer
Dubblinje 1

I! 2

M
Q
'
L
D
Q

Däck 4

Alla linjer
Dubblinje 1

H 2

M
Q
'
L
H
K
O

 

1,65

1,50
1,57
1,62
1,21
1,16
1,67
1,78

1,57
1,64
1,71
1,48
1,41
1,63
1,57

1,69
2,28
2,14
1,35
1,31
1,50
1,57

1,83
1,90
1,76
1,31
1,44
2,38
2,16

 

0,30
0,29
0,21
0,21
0,29
0,35

0,12
0,15
0,18
0,14
0,12
0,12

 

483

121
18
18
24
25
18
18

119
17
18
24
24
18
18

122
18
18
24
25
18
19

121

18
18
24
25
18

18

 

1,73

1,50
1,70
1,58
1,21
1,12
1,65
1,76

1,68
1,97
1,92
1,52
1,41
1,68
1,60

1,78
2,26
2,10
1,41
1,38
1,65
1,87

1,95
1,98
1,83
1,38
1,52
2,49
2,51

 

0,29
0,25
0,20
0,24
0,29
0,32

0,16
0,13'
0,18
0,13
0,14
0,14

0,44
0,31
0,21
0,26
0,26
0,23

Q
'
C
W
O
N
C
D

M
N
M
N
M

n
a

n
Os

Os

0
0
0
0
0
0

\
0
N

0.

 

483

121
18
18
24
25
18
18

119
17
18
24
24
18
18

122
18
18
24
25
18
19

121

18
18
24
25
18

18

 

1,88

1,60
1,91
1,73
1,26
1,14
1,71
1,85

1,80
2,25
2,11
1,63
1,38
1,74
1,70

1,97
2,45
2,26
1,44
1,52
1,92
2,24

2,13
2,13
2,00
1,47
1,48
2,88
2,82

 

0,31
0,27
0,21
0,24
0,26
0,35

0,18
0,19
0,18
0,15
0,16
0,14

0,36
0,29
0,20
0,29
0,28
0,25

0,31
0,28
0,31
0,32
0,50
0,35

 

483

121
18
18
24
25
18
18

119
17
18
24
24
18
18

122
18
18
24
25
18
19

121
18
18
24
25
18

18
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Bilaga 3

Sida 1

Bestämning av förhållande mellan slitage över hela

banbredden för KL-dubbade däck och referensdubbdäck

 

av Göran Nilsson, Statens väg- och trafikinstitut

Slitaget har som tidigare nämnts uppmätts på 14 olika

ställen jämnt fördelade efter provvägsmaskinens kör-

bana. Vid parvisa jämförelser mellan slitaget på vart

och ett av de 14 mätställena erhålles en stor varia-

tion i förhållandet mellan olika typer av dubbar.

Detsamma gäller mellan de 14 olika mätställena vid

körning med en typ av dubbar. Detta beror dels på

själva provvägsmaskinen dels på att stenar i belägg-

ningen lossnar under körningens gång. Försöksupplägg-

ningen innebär att stenarna i beläggningen lossnar

slumpmässigt under försöket, oberoende av vilken typ

av dubbar som för tillfället provas. Följaktligen er-

hålles utifrån en medelvärdesbildning av de enskilda

kvoterna från vart och ett av de olika mätställena ett

systematiskt fel i skattningen och en stor spridning.

Genom att addera slitaget på samtliga l4 mätställen

för de två olika dubbdäckstyperna erhålles en medel-

värdesriktig skattning av förhållandet (kvoten) mellan

slitaget för KL-dubbar och referensdubbar enligt föl-

jande

l4
Z aj aj = slitage av KL-dubbar på mätstäl-

r = 3:1 le j (j = 1,2..14)
Z bj bj = slitage av referensdubbar på

j=l mätställe j (j = 1,2..14)

För att kunna ange noggrannheten i kvoten r, krävs en

skattning av standardavvikelsen Sr. Detta kan göras

genom beräkning av Sa och Sb där

 

2 '=1 3 '=1 3
4
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Bilaga 3
Sida 2

14 _ 2 14

Z (bj - b) 2 bj

52 = 3=1 5 = iil__
b n - 1 14

2 2
S S

2 2 a b
S = I' + :-
r az b2)

Härvid erhålles emellertid en överskattning av stan-

dardavvikelsen på grund av den systematiska skillnaden

i slitage mellan olika mätställen.

För att delvis eliminera dessa avvikelsers inverkan på

noggrannheten i kvotskattningen bildas 14 nya kvot-

skattningar genom att successivt utelämna slitagevär-

dena från ett mätställe enligt följande (8)

 

Därefter bildas pseudovärden

Jk(r) = Nr - (N-l)r(k) k = 1..14

utifrån vilka jack-knifeskattningen (8)

1 14

lI(r) = N-Z LH<(r) = r

k=l

erhålles.

Pseudovärden är liksom de ursprungliga enskilda kvo-

terna asymtotiskt t-fördelade med N-l frihetsgrader,

vilket innebär att det är möjligt att beräkna konfi-

densområden för kvoten r utifrån dessa.
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Bilaga 3

Sida 3

14 2
2 (Jk(r) - J(r))

S2 = k=l 2)
J N - 1

I nedanstående tabell anges Sr respektive S för test-
J

perioderna och för inkörnings- och testperioderna.

Sr SJ

Testperiod 0,368 0,157

Inkörnings- och testperiod 0,402 0,161

Utifrån dessa standardavvikelser har approximativa kon-

fidensområden på risknivån 5 % beräknats för de tre

olika kvoterna.

   

 

Konfidensområde

r = Slitage för KL-dubb pa rlSknlvan 5 6
Slitage.för referensdubb (SJ)

Testperiod 0,41 i0,09

Inkörnings-

och Test- 0,43 i0,09

period

   

Ovanstående resultat innebär att det Uppmätta slitaget

av KL-dubbarna är mindre än hälften av det Uppmätta

slitaget för referensdubbarna.
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