
 

 
 

4
1990

 

Vinterdäcks väggrepp på is

Olle Nordström och Elisabeth Samuelsson

  

  Väg'och Trafik- Statens väg- och trafikinstitut (VT!) * 581 01 Linköping

Institutet Road and Traffic Research institute * $-581 01 Linköping Sweden



V7'Iran?"

 

 

 

' 1990

Vinterdäcks väggrepp på is
Olle Nordström och Elisabeth Samuelsson

  

td»  
Våg'06/1 Statens väg- och trafikinstitut (VTI) - 58 1 01 Linköping

'IIISt/tlltet Swedish Road and Traffic Research Institute o 8-581 01 Linköping Sweden



Samhall Klintland Grafiska, Linköping 1991



      

Utgivare: Publikation: VTI Rapport 354

Utgivningsår: Projektnummer:
1b 1990 50334-2
Toch PrOJektnamn:

'InstIWl Vinterdäcks väggrepp
Statens väg- och trafikinstitut (VTI) 0 581 01 Linköping

Författare: Uppdragsgivare:

Olle Nordström, Elisabeth Samuelsson Vägverket och Trañksäkerhetsverket

 

Titel: Vinterdäcks väggrepp på is

 

Referat (bakgrund, syfte, metod, resultat) max200 ord:

Undersökningen ingår som en del i 1988-89 års utredning rörande dubbdäck som Trafiksäkerhetsver-

ket och Vägverket låtit utföra på uppdrag av regeringen.
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däck och odubbade vinterdäck, bla sk friktionsdäck och ställer dem i relation till resultaten vid
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dubbdäcksregler såsom dubbantal, dubbutstick och däckslitage studeras också.

Vidare hardubbamas indirekta friktionshöj ande effekt genom att de ruggar ytan hos isbelagda

vägbanor undersökts liksom hastighetens inverkan på isfriktionen för dubbade och odubbade däck.

Jämförbarheten mellan friktionsdata erhållna med olika mätutrustningar - VTIs friktionsmätvagnar

BVl 1 och BV12, en personbil samt VTIs stationära däckprovningsanläggning har också studerats.

Resultaten stämmer väl överens med de som erhölls 1975 dvs att dubbdäck ger en friktionshöjning

på is mellan 0,05 och 0,10 vilket vid svår halka kan innebära en halvering av bromssträckan. Dubb-

ruggning gav en påtaglig friktionshöjning jämfört med slät is. Resultaten styrker vidare att friktions-

tillskottet från dubbama ökar vid ökat antal och utstick. Slitage minskade friktionen. Hastigheten

hade obetydlig inverkan på friktionen. Överensstämmelsen mellan resultaten med de olika mätut-

rustningama var god under likvärdiga betingelser.
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Government.

The investigation deals with
- the difference in friction Characteristics on ice between studded winter tyres, summer tyres and
non-studded winter tyres including "friction tyres" not designed for studs to be compared with
similar tests in 1975.

- factors to be considered in the development ofnew regulations concerning studs such as the
number, protrusion and wear

- the indirect improvement of friction on ice also for non-studded tyres from the roughening effect
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- the influence of speed on friction on ice for tyres with and without studs

- comparison between friction data on ice measured with four different types of equipment (BVlZ,
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ening of the ice by studs improved friction considerably. Speed had little influence on the friction
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VINTERDÄCKS VÃGGREPP PÅ IS

av Olle Nordström, Elisabeth Samuelsson

Statens väg- och trafikinstitut (VTI)

581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Bakgrund

Vägverket och Trafiksäkerhetsverket erhöll i augusti 1988 i upp-

drag av regeringen att utreda möjligheterna att bla genom ändrade

dubbdäcksregler minska vägslitaget samt att utreda de samhälls-

ekonomiska konsekvenserna av ett dubbdäcksförbud. Därvid skulle

också olika åtgärders inverkan på trafiksäkerheten belysas.

Vid 1975 års dubbdäcksutredning användes en modell för beräkning

av dubbdäckens olycksreducerande effekt baserad på omfattande

olycksstudier och studier av vinterdäcks väggrepp 1974-75. Nya

olycksstudier kunde inte genomföras inom ramen för 1988 års upp-

drag. 1975 års beräkningsmodell bedömdes dock som användbar bla

under förutsättning att nuvarande dubbdäck gav en friktions-

höjning relativt sommardäck av samma storleksordning som

tidigare, dvs 0,05 - 0,10.

Undersökningens syfte

Föreliggande undersökning ingår i 1988 års dubbdäcksutredning och

har som syfte att

- ge underlag för bedömning av eventuella förändringar av

dubbeffekten resp relationen mellan friktionen hos

olika' typer av odubbade däck sedan 1975 års

dubbdäcksutredning
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- ge underlag för utformning av nya dubbdäcksregler

- exemplifiera dubbruggningens friktionshöjande effekt

för odubbade däck

- belysa körhastighetens inverkan på friktionen hos

dubbade och odubbade däck

- belysa jämförbarheten av mätresultat erhållnamed:

- VTIs friktionsmätvagn BV12

- VTIs friktionsmätvagn BVll

- Personbil

- VTI stationära däckprovningsanläggning

Undersökningens utförande

Undersökningen utfördes dels under tidsperioden februari - mars

1989 på Orsa flygfält samt Långnäs flygfält nära Piteå med hjälp

av VTIs friktionsmätvagn BV12 samt en personbil med urkopplings-

bart antilåssystem (ABS), dels under tidsperioden maj - juni med

användning av VTIs stationära däckprovningsanläggning med möjlig-

het till provning på is.

Provningshastigheten var 30 km/h utom vid de prov som gällde

hastighetens inverkan där hastigheter mellan 15 km/h och 65 km/h

användes.

Med friktionsmätvagn BV12 mättes bromsfriktionen hos ett provdäck

vid varierande slip upp till ca 20 % för bestämning av maximal

bromsverkan vid rullande hjul (bromsning med optimalt slip) samt

vid 100 % slip dvs låst hjul.

Med personbilen mättes retardationen vid bromsning med ABS i

funktion på alla hjul samt med samtliga hjul låsta. Dessutom
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mättes maximal sidacceleration vid körning genom en slalombana

med 40 m konavstånd.

I den stationära anläggningen ökades bromskraften successivt

tills hjullåsning inträffade. Under detta förlopp mättes friktio-

nen som funktion av slip och friktionen vid optimalt slip och

låst hjul beräknades. Dessutom utfördes prov där sidfriktionen

mättes under kontinuerligt ökande avdriftsvinkel upp till 20°.

Maximal sidfriktion samt sidfriktion vid 20° avdriftsvinkel ut-

värderades. Den sistnämnda representerar friktionen under sladd.

Undersökningsprogrmm

1. Jämförelse mellan dubbade och odubbade däcks friktionsegen-
skaper på slät och dubbruggad is. Mätningar utförda med VTIs
friktionsmätvagn BV12. Sammanlagt undersöktes 17 nya däck
varav 2 sommardäck, 8 odubbade vinterdäck varav 3 sk frik-

tionsdäck samt 6 dubbdäck. Dessutom studerades 3 slitna dubb-
däck och ett slitet friktionsdäck.

2. Dubbruggningens inverkan på friktionen på is för ett dubbat
och ett odubbat vinterdäck av samma typ, ett sk friktionsdäck
samt två sommardäck. Proven utfördes med friktionsmätvagn
BV12.

3. Körhastighetens inverkan på friktionen på slät och dubbruggad
is för ett dubbat och ett odubbat vinterdäck av samma typ samt

ett sommardäck. Proven utfördes med VTIs friktionsmätvagn BV12
och personbilen.

4. Kompletterande mätningar på slät is med personbilen och frik-
tionsmätvagn BV12. Vid proven användes ett dubbat och ett
odubbat vinterdäck av samma typ samt ett sommardäck. Förutom
bromsfriktion provades även kurvtagningsfriktion med person-
bilen.

5. Jämförelse mellan dubbade och odubbade däcks friktionsegen-
skaper på slät is. Kompletterande funktionell provning i VTIs
stationära däckprovningsanläggning avseende bromsning och
kurvtagning. Vid dessa prov användes ett urval av de däck som
användes vid proven under punkt 1.
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Resultat

1.1 Jämförelse mellan nya dubbade och odubbade vinterdäck av

samma typ

 

Försöksresultaten indikerar att nya moderna vinterdäck av stål-

radialtyp, om de förses med 105 - 123 dubbar med utstick 1,1 -

1,8 mm, i de flesta fall får en betydande friktionshöjning vid

bromsning och kurvtagning på is. Resultaten visar också god över-

ensstämmelse med 1975 års prov under jämförbara betingelser.

Jämfört med 1975 års prov kunde dock större friktionsförbättring

pga dubbar vid låst hjul påvisas under vissa isbetingelser.

Den största absoluta friktionsförbättringen på grund av dubbarna

vid bromsning med _optimalt slip var 0,10 och erhölls på slät

nollgradig is med friktionen 0,10 - 0,11 för det odubbade däcket.

Vid bromsning med låsta hjul erhölls en liknande grad av frik-

tionsförbättring på de olika isunderlagen. På slät is erhölls som

mest en höjning på 0,07 vid en friktion på 0,10 för det odubbade

däcket. På dubbruggat underlag erhölls friktionsförbättringar på

upp till 0,13 från friktionsnivån 0,20. I båda fallen var det

även här vid nollgradig is.

En given friktionshöjning på grund av dubbar ger större absolut

minskning i bromssträcka ju lägre friktionen för det odubbade

däcket år. Detta illustreras av följande beräkningsexempel.

Bromssträckan från 70 km/h är 193 m vid en utnyttjad friktion av

0,10 för det odubbade däcket. Bromssträckan för det dubbade

däcket_ med friktionen 0,20 är 96 m. Bromssträckan förkortas

således med 97 m. När det dubbade fordonet har stannat är

hastigheten hos det odubbade fordonet fortfarande 50 km/h. Om det

odubbade däckets friktion är 0,30 och det dubbade däckets 0,40

blir bromssträckan för detta endast 16 m kortare och det odubbade

fordonets hastighet 35 km/h när det dubbade stannat.
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I några fall var dock effekten av dubbarna försumbar vid broms-

ning och kurvtagning. Dettainträffade vid bromsning med optimalt

slip och vid maximal sidfriktion på mycket ren slät is i tempera-

turintervallet -3 till -7°C som gav en friktion på 0,21 - 0,25

samt vid bromsning med optimalt slip på dubbruggad is vid såväl

noll grader som vid temperaturer mellan -8 och -10°C. Friktionen

var i det senare fallen 0,36-0,38 resp 0,26 - 0,27.

Följande tabell ger en Översikt av de friktionsnivåer som erhål-

lits för vinterdäck som provats med och utan dubbar med BV12 och

VTIs däckprovningsanläggning.

Friktionskoefficient Friktions-

Odubbat Dubbat höjning
däck däck pga dubbar

Temp 0°C

Slät is

optimalt slip 0,09 - 0,11 0,14 - 0,21 0,05 - 0,10

låst hjul 0,10 - 0,12 0,12 - 0,19 0,02 - 0,07

max kurvtagn 0,12 - 0,12 0,16 - 0,17 0,04 - 0,05

Dubbruggad is
optimalt slip 0,36 - 0,38 0,36 - 0,44 0,00 - 0,07
låst hjul 0,20 - 0,23 0,24 - 0,33 0,02 - 0,13

Temp -1 till -14°C

Slät is

optimalt slip 0,09 - 0,25 0,14 - 0,26 0,00 - 0,09

låst hjul 0,10 - 0,14 0,12 - 0,19 0,02 - 0,07

max kurvtagn 0,21 - 0,25 0,21 - 0,26 -0,02 - 0,03

20° avdrifts-

vinkel 0,l4 - 0,16 0,19 - 0,22 0,04 - 0,06

Dubbruggad is
optimalt Slip 0,14 - 0,27 0,18 - 0,27 -0,02 - 0,04
låst hjul 0,10 - 0,13 0,15 - 0,20 0,05 - 0,08
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1.2 Jämförelse mellan nya dubbningsbara vinterdäck med och
utan dubbar och s k friktionsdäck (ej dubbningsbara
vinterdäck)

 

Vid en jämförelse mellan de tre grupperna däck i följande tabell

kan man se att de dubbade vinterdäcken hade upp till dubbelt

så hög, och inte i något fall lägre, friktion än friktionsdäcken.

Motsvarande odubbade vinterdäck avsedda för dubbning var i en del

fall bättre och i andra fall sämre än friktionsdäcken. Jämförel-

sen omfattar inte mätningar på nollgradig slät is. Vanliga odub-

bade vinterdäck har här 50 - 60 % av friktionen hos ett bra dubb-

däck vid såväl optimalt slip som läst hjul. Sannolikt blir även

friktionsdäcken blir ogynnsammare relativt dubbdäcken under denna

betingelse där vatten bildar en smörjfilm som minskar gummits

adhesion mot isen.

Slät is Friktionsdâck Dubbade Odubbade
optimalt slip 50 % 100 % 65 %
låst hjul 80 % 100 % 75 %

Dubbruggad is
optimalt slip 100 % 100 % 90 %
låst hjul 75 % 100 % 75 %

1.3 Jämförelse mellan nya dubbningsbara vinterdäck med och

 

utan dubbar och sommardäck hastighetsklass S

 

Som framgår av följande tabell var det provade sommardäcket i

hastighetsklass S 30 - 35 % sämre än dubbdäcken som grupp på slät

is. På dubbruggad is var skillnaden mindre. De odubbade vinter-

däcken hade lika eller endast obetydligt bättre friktion än som-

mardäcket under de provade betingelserna. Resultaten gäller inte

nollgradig is. Dubbdäcken är där ännu fördelaktigare. På dubb-

ruggad is uppmättes något mindre skillnader mellan dubbade

vinterdäck och odubbade vinterdäck resp sommardäck.
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Slät is Sommardäck S Dubbade Odubbade
optimalt slip 65 % 100 % 65 %
låst hjul 70 % 100 % 75 %

Dubbruggad is
optimalt slip 85 % 100 % 90 %
låst hjul 70 % 100 % 75 %

1.4 Jämförelse mellan nya dubbningsbara vinterdäck med och

 

utan dubbar och sommardäck hastighetsklass V

Som visas i följande tabell hade det provade sommardäcket i has-

tighetsklass V 35 - 60 % lägre friktion på slät is än medelvärdet

för dubbdäcken. Motsvarande odubbade vinterdäck gjorda för dubb-

ning hade 25 - 35 % sämre värden än med dubbar. Resultaten gäller

ej nollgradig slät is. Prov med odubbade vinterdäck under denna

betingelse pekar på ca 50 % lägre friktion jämfört med full-

dubbade vinterdäck vid såväl optimalt slip som låst hjul. På

dubbruggad is är skillnaderna mellan de olika däcken som synes

mindre.

Slät is Sommardäck V Dubbade Odubbade
optimalt slip 40 % 100 % 65 %
låst hjul 65 % 100 % 75 %

Dubbruggad is
optimalt slip 85 % 100 % 90 %
låst hjul 65 % 100 % 75 %

1.5 Dubbutstick, dubbantal och slitage

 

Något entydigt samband mellan dubbutstick och friktion erhölls

inte vid jämförelsen mellan nya däck, av olika fabrikat, med

dubbutstick 1,1 - 1,8 mm och dubbantal 105 - 123. Den största

friktionsskillnaden mellan de olika dubbdäcken kunde hänföras

till skillnader i friktionsegenskaper hos själva däcket. Därut-

över kan dubbplacering och däckmönster ha inverkat.

Vid mätning med BV12 gav en ökning av antalet dubbar (56 - 119)

på samma typ av däck en ökning av friktionstillskottet p g a

dubbarna på slät is till det dubbla vid optimalt slip och vid

låst hjul med ca 40 %. På dubbruggad is erhölls ingen friktions-
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ökning p g a det ökade dubbantalet vid optimalt slip men så myc-

ket som 175 % ökning vid låst hjul. Effekten på slät is stämmer

med tidigare forskningsresultat som visat på enlinjär friktions-

ändring med ca 0,03 - 0,05 per 50 dubbar. Resultaten på dubbrug-

gad is stämmer överens med resultaten från studierna av dubbrugg-

ningseffekten. Skillnaden mellan dubbade och odubbade vinterdäck

var också litenvid optimalt slip men stor vid låst hjul på kraf-

tigt dubbruggad is. Däckgummi och mönster verkar således ha domi-

nerande betydelse vid rullande hjul på ruggad is som maskerar

dubbeffekten.

Två slitna däck med mönsterdjupet 5 mm och 0,6 mm dubbutstick

hade ca 20 % lägre friktion på slät is än motsvarande nya däck

utan dubbar. Ett slitet dubbdäck med 5 mm mönsterdjup och 1 - 1,1

mm utstick hade däremot, på samma underlag, friktionsvärden av

samma storlek som de bästa av de nya dubbdäcken vid såväl opti-

malt slip som låst hjul. Resultaten tyder på att dubbutsticket

har mycket större betydelse än däckslitaget samt att dubbverkan i

stort sett har försvunnit när dubbutsticket gått ner till ca 0,5

mm. Dubbkraften har dock sannolikt också stor betydelse. För de

undersökta däcken med 0,6 mm utstick låg denna på ca 55 - 80 N

jämfört med ca 180 N för de nya däcken.

På dubbruggad is var inte heller någon dubbeffekt påvisbar för de

slitna däcken med 0,6 mm utstick. Det slitna däcket med 1 - 1,1

mm utstick hade på detta underlag påvisbar dubbeffekt endast vid

låst hjul och denna var i klass med det sämsta nya fulldubbade

däcket.

En jämförelse mellan ett nytt och ett till 5 mm nedslitet frik-

tionsdäck gav på slät is ingen friktionsskillnad vid optimalt

slip, men ca 20 % lägre friktion för det slitna däcket vid låst

hjul. På dubbruggad is erhölls lägre friktion för de slitna däc-

ken, både vid optimalt slip och vid låst hjul. Friktionsförsäm-

ringen var 15 - 20%.
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2. Effekt av dubbruggning

Effekten av varierad grad av dubbruggning specialstuderades för

ett dubbat och ett odubbat vinterdäck av samma) typ, ett

friktionsdäck samt för två sommardäck vid -6 och -10°C.

Friktionen Ökade med tilltagande ruggningsgrad utom i början

från slät is till lätt ruggning där ingen ändring eller en

sänkning erhölls i de flesta fallen.

Ökningen var kraftigast vid optimalt slip. Speciellt gällde detta

friktionsdäcket och det odubbade vinterdäcket. Från en viss

ruggningsnivå var friktionen för dessa däck likvärdig med dubb-

däckets. Vid ytterligare ruggning ökade friktionen obetydligt.

Vid den kraftigaste ruggningen var friktionen för de odubbade

vinterdäcken ca dubbelt så hög som för slät is (0,27 jämfört med

i medeltal 0,12 medan dubbdäcksfriktionen ökade med ca 30 % (0,2

- 0,27). Effekten för sommardäcken var ca 70%, från 0,10 till i

medeltal 0,17, dvs den absoluta höjningen lika med dubbdäckets.

Vid låst hjul var friktionshöjningen liten och friktionsnivåerna

för sommardäck och odubbade vinterdäck (0,12) obetydligt skilda

medan dubbdäcket hade 0,05 - 0,09 högre friktion.

Därutöver gav jämförande däckfriktionsstudier på slät och kraf-

tigt dubbruggad is vid ca O°C kompletterande information. För ett

sommardäck ökade friktionen vid optimalt slip från 0,11 till 0,24

- 0,34 och vid låst hjul från 0,09 till 0,17 - 0,21. Ett odubbat

vinterdäck fick vid optimalt slip en ökning från 0,14 till 0,36

och vid låst hjul från 0,09 till 0,18 - 0,22 För ett dubbat däck

av samma fabrikat ökade friktionen vid optimalt slip från 0,20

till 0,42 och vid låst hjul från 0,14 till 0,27 - 0,29.

I samtliga fall erhölls således minst en fördubbling av frik-

tionen.
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3. Effekt av körhastighet

Körhastighetens inverkan på friktionen var liten. För dubbade

däck ökade friktionen med hastigheten på slät is. Effekten var

störst vid låst hjul och uppgick som mest till ca 0,01 per 10

km/h. För motsvarande odubbade däck var friktionen oförändrad

eller något minskande vid ökad hastighet. Den vid däckjämförel-

serna valda provningshastigheten 30 km/h ger således en viss

undervärdering av dubbeffekten vid bromsning från hög hastighet.

4. Jämförelse mellan mätningar med BV12 och personbilen

 

I allmänhet var de friktionsvärden som uppmättes under jämförbara

förhållanden högre för BV12 än för personbilen. Detta var väntat

av två skäl. Det första är poleringseffekten från framhjulen som

sänker friktionen för bakhjulen och det andra att ABS inte regle-

rar hjulet till optimalt slip under hela bromsförloppet och där-

för inte kan utnyttja 100% av den maximala friktionen.

Bromsning vid optimalt slip på slät is med BV12 gav jämfört med

ABS-bromsning med personbilen ca 50 % högre värden för ett som-

mardäck, ca 30 % högre för ett odubbat vinterdäck och ca 10 %

högre för ett dubbat vinterdäck. På dubbruggad is erhölls samma

relation för sommardäcket och 15 - 30 % för dubbdäcket.

Bromsning med låst hjul på slät is med BV12 gav 0 - 20 % högre

värden för odubbade vinterdäck och sommardäck samt 0 - 10 % högre

värden för dubbade däck jämfört med bromsning med låsta hjul med

personbilen. På dubbruggad is var skillnaden 35 - 40 % för det

odubbade vinterdäcket resp sommardäcket medan likvärdigt resultat

erhölls med dubbdäcket.

Proven rörande hastighetsberoendet på såväl slät som dubbruggad

is gav likvärdigt resultat med båda mätutrustningarna.

VTI RAPPORT 354



XI

5. Jämförelse mellan mätningar med BV12 och VTIs stationära
däckprovningsanläggning (DPA).

Jämförbara resultat från BV12 och VTIs däckprovningsanläggning

(DPA) visar att variationsområdet för friktionen är större för

BV12. En förklaring till detta är att variationen i isbeskaffen-

heten var större på utomhusbanan. Vid O°C och optimalt slip låg

DPA-friktionsvärdena för ett odubbat vinterdäck i den låga änden

av variationsområdet för BV12 (0,11), men i mitten av

variationsområdet för ett dubbat vinterdäck. Med låsta hjul var

DPA-resultaten samma som medelvärdena för BV12 både för det

dubbade och det odubbade vinterdäcket.Vid O°C och optimalt slip

låg DPA-friktionsvärdena för ett odubbat vinterdäck i den låga

änden av variationsområdet för BV12 (0,11), men i mitten av

variationsområdet för ett dubbat vinterdäck. Med låsta hjul var

DPA-resultaten samma som medelvärdena för BV12 både för det

dubbade och det odubbade vinterdäcket.Vid -7°C var DPA-värdena

omkring 100 % högre än BV12-värdena vid optimalt slip för

odubbade vinterdäck och sommardäck. För dubbade vinterdäck var

DPA-värdena 10 - 35 % högre. Även med låst hjul var DPA-värdena

högre än BV12-värdena med undantag för det provade

friktionsdäcket där värdena var lika. Störst skillnad (25 - 30 %)

erhölls för dubbade vinterdäck. För odubbade däck var den

procentuella skillnaden störst för det provade sommardäcket(25%).

Förklaringen till skillnaden ligger troligen i att DPA-isen var

renare och jämnare vilket har gett bättre kontakt mellan is och

gummi. Samma tendens har tidigare påvisats i en inomhusanläggning

för provning av däck vid tekniska universitetet i Karlsruhe och

även vid vissa av VTIs tidigare fältförsök. En tänkbar förklaring

till den goda överensstämmelsen för friktionsdäcket vid låst hjul

skulle kunna vara att dess däckmönster ger en effektivare rens-

ning av isen än det som är avsett för dubbning som i sin tur är

effektivare än sommardäckets mönster.
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Förbättringen i friktion från dubbarna var av samma storleksord-

ning vid mätningarna med DPA och BV12 med undantag för optimalt

slip vid temperaturer under noll (-3 till -7°C). Dubbeffekten vid

DPA-proven var då försumbar medan den var stor vid BV12-mätning-

arna.

Jämförelser av inverkan av antalet dubbar samt av litet dubbut-

stick gav vid låst hjul likartat resultat med båda mätmetoderna.

Prov med friktionsdäck gav i DPA vid låst hjul samma friktions-

nivå på slät is som för odubbade vinterdäck avsedda för dubbning

och vid optimalt slip något lägre värden. Dessa resultat stämmer

kvalitativt med fältproven med BV12. Friktionsnivån vid optimalt

slip var dock högre vid laboratorieproven.

6. Jämförelse mellan BVll-friktion och sommardäcksfriktion

 

mätt med BV12 och med personbil.

 

Friktionsvärden uppmätta med BVll var i de flesta fall lägre än

friktionen vid optimalt slip men lika eller högre än den lägsta

friktionen vid låst hjul för de provade sommardäcken mätt med

BV12.

Vid jämförelse med personbilsprov på nollgradig dubbruggad is gav

BVll cirka 50 % högre friktionsvärde än vad som erhölls med som-

mardäck på personbilen vid bromsning både med ABS och låsta hjul.

Däremot var BV11-värdena samma som för bilen när den provades med

såväl dubbade som odubbade vinterdäck och ABS bromsning.

Slutsatser

Följande slutsatser kan dras ur resultaten av de olika delunder-

sökningarna

- Resultaten styrker antagandet att samma olycksreducerande
effekt för dubbdäck som användes 1975 kan användas även 1989.
Detta har gjorts i 1988-89 års utredning beträffande dubb-
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däckens effekt på antalet olyckor vintertid.

- Resultat av intresse för dubbdäcksbestämmelser är att även

denna undersökning visar att friktionen minskar med minskat
dubbantal, minskat dubbutstick och minskad statisk dubbkraft

för en given däckkonstruktion. Om man vill bibehålla säkerhets-
nivån får man således inte minska dessa storheter utan ändring
av däckets konstruktion. Möjligheterna torde här vara ganska
begränsade. Resultaten indikerar att dubbarnas effekt har
upphört vid cirka 0,6 mm utstick.

Undersökningen styrker också tidigare resultat att dubbarna gör
störst nytta på nollgradig kärnis och kall is med ytförorening
i form av snö eller ispulver. En fördubbling av friktionen är
här möjlig med i Sverige vanliga dubbdäck. Funktionell provning
av vinterdäck bör således ske på något sådant underlag.

- Dubbruggningens friktionshöjande effekt kan vara betydande
speciellt på nollgradig is där man kan räkna med en fördubbling
av friktionen jämfört med slät is. Vid kall is (under -5°C) var

effekten betydligt mindre för sommardäck. Med låst hjul gällde
detta för samtliga däcktyper.

- Undersökningen visar att friktionens hastighetsberoende på is
är litet. För dubbdäck ökar friktionen något med hastigheten.
Den använda mäthastigheten 30 km/h som ger värden motsvarande

medelfriktionen beräknad ur bromssträckan från ca 50 km/h
bedöms vara en god kompromiss för erhållande av lämpliga refer-
ensvärden.

- Jämförelsen mellan olika mätmetoder tyder på att mätresultat
med BV 12 och VTIs stationära däckprovningsanläggning är lik-
värdiga om isytan och temperaturen är lika.

- Jämförelsen mellanBV12 och personbilen visade samma rangord-
ning mellan jämförda däck men oftast något lägre värden för

personbilen vilket var teoretiskt förväntat.

- BV 11 gav friktionsvärden motsvarande de som erhölls med som-
mardäck med BV12. Värdena var ofta något mindre än optimalvärd-
ena men större än värdena med låsta hjul.
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Undersökningen har givit ytterligare belägg för tidigare konstat-

erade fyra egenskaper hos bra dubbdäck som bedöms vara säkerhets-

höjande

- de ger en höjning av bromsfriktionsmaximum vid rullande hjul
(optimalt slip) som minskar risken för hjullåsning och därav
följande förlust av kursstabilitet och styrförmâga. Denna höj-
ning erhålles i första hand under de svåraste halkbetingelserna
på våt och slät kärnis

- de minskar skillnaden i bromsfriktion vid optimalt slip och
låst hjul på underlag där denna skillnad är stor med odubbade
däck. Detta bör minska risken för felbedömning av erforderlig
bromssträcka och ger bättre förutsättningar för effektiv funk-
tion hos låsningsfria bromsar (ABS)

- de ger en höjning av sidfriktionsmaximum som minskar risken för
sladd vid kurvtagning

- de ger mindre sidfriktionsminskning vid stora avdriftsvinklar
(sladd). Sladdrörelsen blir därigenom långsammare och därmed
lättare att häva. Kurvtagningsförmågan minskas inte heller så
mycket vilket ytterligare minskar risken att lämna vägbanan.
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ROAD GRIP OF WINTER TYRES ON ICE

by Olle Nordström and Elisabeth Samuelsson
Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)

581 01 LINKÖPING

SUMMARY

Background

In August 1988 the National Road Administration and the Swedish

Road Safety Office were asked by the Swedish Government to in-

vestigate the possibilities of reducing road wear by means of

modified regulations concerning tyre studs or other actions and

to study the economic consequences for the community of prohibit-

ing the use of studs. The influence on traffic safety of diffe-

rent actions was also to be considered.

In the investigation concerning studded tyres in 1975, a model

was used for calculating the accident reduction effect of studded

tyres that was based on extensive accident studies and studies of

the friction properties on ice of winter tyres with and without

studs carried out in 1974 - 75. New accident studies could not be

carried out within the time limits of the 1988 project. The cal-

culation model from 1975 was considered to be adequate if the

modern studded tyres gave the same friction advantage over summer

tyres as before, i.e. 0.05 - 0.10.

Aim.0f the investigation

This investigation is part of the 1988 project concerning studded

tyres. Its aim is to elucidate

- Changes since a similar study in 1975, if any, in stud friction
and friction differences between modern studded and non-studded
winter tyres and summer tyres
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- factors that should be considered when establishing new stud
regulations such as number of studs, stud protrusion and wear.

- the indirect stud effect of increasing the friction level by
roughening the ice surface

- the influence of speed on the friction level on ice for studded
and non-studded tyres

- the comparability between friction data from different measur-
ing equipments

Test methods

The main part of the investigation was carried out during Febru-

ary and March 1989 on Orsa Airfield and Långnäs Airfield near

Piteå by means of the VTI friction measuring vehicle BV12 and a

passenger car with an antilock braking system that could be

switched off. A second part was carried out during the period May

- June 1989 by means of a stationary high speed flat bed tyre

test facility at VTI equipped for testing on icy surfaces.

The test speed was 30 km/h except in the tests concerning the

influence of speed, where speeds between 15 and 65 km/h were

used.

With BV12, the friction properties during braking were measured

on one test tyre at a time at varying longitudinal slip up to

about 20 % in order to measure the peak braking friction for the

rolling tyre ( braking with Optimum slip ) and at 100 % slip i.e.

locked wheel.

With the passenger car, the deceleration was measured during

four wheel antilock braking and with all wheels looked. The maxi-

mum lateral acceleration was measured during driving along a sla-

lom course with 40 m pylon interval was also measured.

In the stationary test facility, the braking force was increased
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gradually until the wheel locked. During this sequence, the

friction was measured as a function of the longitudinal slip and

the peak friction and Optimum slip as well as the locked wheel

friction were evaluated. The lateral friction was measured during

continuously increasing sideslip angle up to 20°.

Test program

1. Tests for comparing the friction properties of studded and
non-studded tyres on smooth ice and ice roughened by studs.
Measurements performed with BV12. In total, 17 new tyres were
tested, of which 2 were summer tyres, 8 non-studded winter
tyres including 3 "friction tyres" and 6 studded winter tyres.
3 worn studded winter tyres and one worn "friction" tyre were
also tested.

2. Test concerning the influence on ice friction from different
degrees of surface roughening by studs. The test was conducted
with BV12 using one studded and one non-studded winter tyre of
the same type, one "friction" tyre and two summer tyres of
different speed category (8 and V).

3. Test concerning the influence of speed on the friction level
on ice for one studded and one non-studded winter tyre of the
same type and one summer tyre. The tests were carried out on

smooth and rough ice with BV12 and the passenger car.

4. Additional tests on smooth ice with the passenger car and
BV12. The same tyres as in the speed influence test were used
and in addition an all-season tyre (ASTM standard test tyre
1136). In addition to braking tests, lateral friction tests

were conducted with the passenger car.

5. Additional comparative tests concerning braking and cornering
friction. Tests conducted in the VTI tyre test facility with a
selection of studded and non-studded tyres used in the BV12
tests.

Results

1.1 Comparison between new studded and non-studded winter
tyres of the same type

 

A summary of the test results with different equipments shows

that new modern winter tyres of steel radial construction of the

dimension 175/70 - 14 if they are equipped with 105 - 123 studs
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having a protrusion between 1.1 and 1.8 mm in most cases gain a

considerable amount of friction when braking and cornering on

ice. The results also show good similarity to those obtained in

1975 under comparable conditions. A larger improvement in road

friction with locked wheel could, however, be demonstrated under

certain ice conditions in the 1989 tests.

The largest absolute improvement in friction due to the studs

during braking at optimum slip was 0.10 and occurred on smooth

ice where the friction without studs was 0.10 - 0.12.

In looked wheel braking, a similar improvement was found on the

different ice surfaces. On smooth ice, a maximum increase in

friction of 0.07 due to the studs from 0.10 for the non-studded

tyre was obtained. On the stud roughened ice surface, friction

improvements of up to 0.13 from the non-studded level 0.20 were

obtained.

The lower the friction level is for the non-studded tyre, the

greater is the absolute decrease in stopping distance for a given

improvement of the friction due to the studs. This is illustrated

by the following calculated example. The braking distance from 70

km/h is 193 m when a friction of 0.10 is utilized by the non-

studded tyre. The braking distance for a studded tyre utilizing

a friction of 0.20 is 96 m. The braking distance is thus shorten-

ed by 97 m. When the vehicle with studded tyres has stopped, the

'non-studded vehicle still has a speed of 50 km/h. If the friction

of the non-studded tyre is 0.30 and that of the studded tyre

0.40, the braking distance for the studded vehicle is only

shortened by 16 m and the speed of the non-studded vehicle is not

more than 35 km/h when the studded vehicle has stopped.

In some cases, however, the studs gave no improvement in fric-

tion. This occurred at braking with optimum slip and at max

cornering friction on very clean smooth ice in the temperature

range -3 to -7°C, which gave a friction of 0.21 - 0.25 and on ice
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roughened by studs at zero °C and at temperatures between -8 and

-10°C. In the latter cases, the friction was 0,36-O,38 and 0.26

-O.27 respectively.

The following table gives a survey of the friction levels obtai-

ned for winter tyres tested with and without studs by means of

BV12 and the VTI tyre test facility

Friction coefficient Friction
Non-studded Studded gain due
tyre tyre to studs

Temp 0°C

Smooth ice
optimum slip 0.09 - 0.11 0.14 - 0.21 0 05 - 0 10
locked wheel 0.10 - 0.12 0.12 - 0.19 0.02 - 0.07
max cornering 0.12 - 0.12 0.16 - 0.17 0.04 - 0.05

Stud roughened ice
optimum slip
locked wheel

.36 - 0.38 .36 - .44 0.00 - 0.07

.20 - 0.23 0.24 - 0.33 0.02 - 0.13O
C
) O O

Temp -1 to -14°C

Smooth ice
optimum slip 0.09 - 0.25 0.14 - 0.26 0.00 - 0.09
locked wheel 0.10 - 0.14 0.12 - 0.19 0.02 - 0.07
max cornering 0.21 - 0.25 0.21 - 0.26 -0.02 - 0.03
20° side slip angle 0.14 - 0.16 0.19 - 0.22 0.04 - 0.06

Stud roughened ice
optimum slip 0.14 - 0.27 0.18 - 0.27 -0.02 - 0.04
looked wheel 0.10 - 0.13 0.15 - 0.20 0.05 - 0.08

1.2 Comparison between new winter tyres designed for studs

 

with and without studs and "friction" tyres (not
designed for studs)

 

Comparing the three groups of tyres in the following table, it

can be seen that the studded winter tyres had up to two times

higher friction and in no case lower friction than the friction

tyres. The corresponding non-studded winter tyres designed for
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studs were in some cases better and in some cases worse than the

friction tyres. The comparison does not include measurements on

smooth ice at 0°C. Ordinary non-studded winter tyres had in that

case 50 - 65 % of the friction of a good studded tyre in both

optimum slip and locked wheel. Similar figures can be expected

from friction tyres and other non-studded tyres.

  

Smooth ice Friction tyre Studded Non-studded
optimum slip 50 % 100 % 65 %
locked wheel 80 % 100 % 75 %

Stud roughened ice
optimum slip 100 % 100 % 90 %
locked wheel 70 % 100 % 75 %

1.3 Comparison between new winter tyres designed for studs
with and without studs and the summer tyre of speed
category S

As can be seen from the following table, the tested summer tyre

of speed category S had 30 - 35% lower friction on smooth ice

than the mean value for the studded winter tyres. The difference

at optimum slip was smaller on stud roughened ice. The non-studd-

ed winter tyres had equal or only slightly better friction than

the summer tyre under the test conditions. On smooth ice, the

differences between studded and non-studded tyres were largest at

0°C. On stud roughened ice, the differences were largest at temp-

eratures below 0°C and locked wheel.

Smooth ice Summer tyre S Studded Non-studded
optimum slip 65 % 100 % 65 %
locked wheel 70 % 100 % 75 %

Stud roughened ice
optimum slip 85 % 100 % 90 %
locked wheel 70 % 100 % 75 %
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1.4 Comparison between new winter tyres designed for studs

with and without studs and the summer tyre of speed
category V

From the table below, it can be seen that the tested summer tyre

of speed category V had 35 - 60% lower friction on smooth ice

than the mean value for the studded winter tyres. On smooth ice,

the differences between studded and non-studded tyres were larg-

est at O°C. On stud roughened ice, the differences were largest

at temperatures below 0°C and locked wheel.

Smooth ice Summer tyre V Studded Non-studded
optimum slip 40 % 100 % 65 %
locked wheel 65 % 100 % 75 %

Stud roughened ice
optimum slip 85 % 100 % 90 %
locked wheel 65 % 100 % 75 %

1.5 Stud protrusion, number of studs and wear

 

No simple correlation between stud protrusion, number of studs

and friction on ice was found when new studded winter tyres from

different manufacturers were compared. The mean stud protrusion

varied from 1.1 to 1.8 mm and the number of studs between 105

and 123. The largest difference in friction between different

studded tyres was due to differences in the friction properties

of the tyre itself. The stud effect was probably influenced also

by stud positioning and the tyre tread pattern.

Measurements on smooth ice with BV12 showed that increasing the

number of studs on the same type of tyre from 56 to 110 doubled

the friction from the studs at optimum slip. With locked wheel,

the improvement was 40 %. On rough ice, there was no increase in

friction due to the greater number of studs at optimum slip, but

an increase of as much as about 175 % at locked wheel.
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The effect on smooth ice is in line with earlier findings that

a linear increase in friction of about 0.03 - 0.05 per 50 studs.

The results on rough ice are in agreement with the results from

the studies concerning the effect of stud roughening of ice.

There, the difference between studded and non-studded winter

tyres was also small at optimum slip, but large at locked wheel

on the roughest surfaces. Tread rubber and pattern thus have a

dominating influence on the friction of a rolling wheel on rough

ice that minimizes the stud effect.

Two worn studded tyres (5 mm tread depth) with a stud protrusion

of 0.6 mm had about 20 % lower friction on smooth ice than the

corresponding new tyres without studs. On the other and, a worn

studded winter tyre with 5 mm tread depth and 1 - 1.1 mm stud

protrusion had friction values of the same order as the best new

studded tyres on the same smooth ice surface at optimum slip as

well as with locked wheel. The results indicate that he stud

protrusion has much more influence than the tyre wear and that

the stud effect can be neglected when the stud protrusion is

smaller than about 0,5 mm. The static stud force is probably also

important. This was as a mean 55 N and 80 N for the tested worn

tyres with 0,6 mm stud protrusion compared with about 180 N for

the new tyres.

Also on stud roughened ice, no stud effect could be shown for the

worn tyres with a stud protrusion of 0.6 mm. For the worn tyre

with 1 - 1.1 mm stud protrusion, a stud effect on this surface

could only be shown with locked wheel and it was of the same

order as for the worst new fully studded tyre.

On smooth ice, a comparison between a new tyre and a friction

tyre worn to 5 mm tread depth gave no difference in friction at

optimum slip, but about 20 % lower friction for the worn tyre

with locked wheel. On stud roughened ice, lower friction was
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obtained for the worn tyres both at Optimum slip and locked

wheel. The friction loss was 15 - 20 %.

2. The influence of stud roughening on friction on ice

The influence on the friction level on ice at varying degrees of

stud roughening was tested separately at temperatures between -1

and -10°C for a studded and a non-studded winter tyre of the same

type, a friction tyre and two summer tyres. The friction

increased with increasing roughness except in the start from

smooth ice to light roughness where no change or a decrease was

obtained in most cases.

The increase was largest at optimum slip. This was especially the

case for the friction tyre and the other non studded winter tyre.

From a certain degree of ice roughness,the same friction was

obtained for these tyres as for the studded tyre. At further

increase in roughness, the friction improved very little. On the

roughest surface, the friction at Optimum slip for the non-

studded winter tyres was about twice as high as on smooth ice (a

mean of OQ27 compared with 0.12) while the studded tyre friction

increased about 30%, from 0,20 to 0,27. The effect for the summer

tyres was about 70 %, from a mean of 0.10 to 0.17,i e the

absolute increase was equal to that of the studded tyre.

With locked wheels, the increase in friction was smaller and the

friction level of the summer tyres (0.12) did not differ much

from that of the non-studded winter tyres. In this case, the

studded tyre had 0.05 - 0.09 higher friction regardless of the

degree of roughness.

Furthermore, comparative studies on smooth and stud roughened ice

at about 0°C gave additional information. For a summer tyre, the

friction at Optimum slip improved from 0.11 to 0.24 - 0.34 and at
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locked wheel from 0.09 to 0.17 - 0.21. A non-studded winter tyre

gave an improvement at optimum slip from 0.14 to 0.36 and at

locked wheel from 0.09 to 0.18 - 0.22. For a studded tyre of the

same type, the friction at optimum slip improved from 0.20 to

0.42 and at locked wheel from 0.14 to 0.27 - 0.29. Thus in all

cases the improvement was at least a doubling of the friction.

3. Influence of speed

 

The influence of speed on friction on ice was in general found to

be small for the summer tyres, the non-studded and the studded

winter tyres that were tested with BV12 and the passenger car.

The largest influence was found for the studded tyres in the

locked wheel condition on smooth ice and at optimum slip on stud

roughened ice. In both cases, the friction increased with speed

by about 0.01/10 km/h, independent of test method. As a conclu-

sion, test speeds between 15 and 65 km/h can in most cases be

expected to give similar results. For the studded tyres, the

friction level at higher speeds will be underestimated, but the

test speed of 30 km/h is regarded as a good compromise.

4. Comparison between measurements with BV12 and the

passenger car

 

In general, the friction values obtained with BV12 were higher

than those obtained with the passenger car. This was expected for

two reasons, the first being the polishing effect from the front

wheels lowering the friction for the rear wheels, and the second

that the ABS is not Operating at optimum slip all the time and

thus cannot utilize 100% of the peak friction.

Braking at optimum slip on smooth ice with BV12 gave about 50 %

higher values for a summer tyre, about 30 % higher values for a

non-studded winter tyre and approximately 10 % higher values for

a studded winter tyre compared with ABS-braking with the
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passenger car. On stud roughened ice, the same relationship was

obtained for the summer tyre and 15 - 30 % higher for the

studded winter tyre.

Braking with locked wheels on smooth ice with BV12 gave 0 - 20 %

higher values for the non-studded winter tyre and summer tyre and

0 - 10 % higher values for studded winter tyre compared with

locked wheel braking with the passenger car. On stud roughened

ice, the values were 35 - 40 % higher for the non-studded winter

tyre and summer tyre, while similar results were obtained for the

studded winter tyre.

5. Comparison between measurements with BV12 and the VTI

tyre test facility (TTF)

Comparable results from BV12 and the VTI tyre test facility

(TTF) show that the variation in friction is larger for BV12. An

explanation for the larger range for BV12 is that the variation

in the ice condition was larger on the outdoor track. At 0°C and

optimum braking slip, the TTF values for a non-studded winter

tyre were at the low end of the BV12 range (0.11) but about

midrange for a studded winter tyre. With locked wheels, the TTF

results were identical to the mean values from BV12 both for the

studded and non-studded tyre. At -7°C, the TTF values were about

100 % higher than the BV12 values at optimum slip for

non-studded winter and summer tyres. For studded winter tyres,

the TTF values were 10 - 35 % higher. Also with locked wheel, the

TTF values were higher than the BV12 values, except for the

tested friction tyre where the values were equal. The largest

difference (25 - 30 %) was obtained for studded winter tyres. For

non-studded tyres, the largest difference in percentage was found

for the summer tyre (25 %).

The explanation of the difference is believed to be that the

TTF ice was cleaner and smoother, thus giving better contact bet-

VTI RAPPORT 354



XXVI

ween the ice and the rubber. The same tendency has been found

earlier in an indoor tyre test facility at the Technical Uni-

versity in Karlsruhe and also in some VTI field tests. A possible

explanation for the high similarity in the results for the fric-

tion tyre could be that its tread pattern gives a more efficient

Cleaning of the ice than the tread pattern of the tyre designed

for studs, which in turn is more efficient than the tread pattern

of the summer tyre.

The improvement in friction from the studs was of the same order,

except at optimum.slip in temperatures below 0°C (-3 to -7°C).

The friction improvement from the studs was then negligible in

the TTF tests, while it was large in the BV12 measurements.

Comparisons of the effect of the number of studs and of small

stud protrusion at locked wheel braking led to the same conclu-

sions.

Locked wheel tests on smooth ice with friction tyres gave in TTF

the same friction levels as non-studded winter tyres designed for

studs. At Optimum slip, they were somewhat lower. These results

agree qualitatively with the BV12 field tests. The friction level

at Optimum slip was, however, higher in the laboratory tests.

6. BV ll friction values compared with summer tyre friction

 

measured with BV12 and the passenger car.

 

In most cases, the friction values obtained with BVll were

smaller than the peak friction values but larger than the lowest

locked wheel friction values obtained with BV12 with the summer

tyres.
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Compared to passenger car tests on stud roughened ice at zero °C

BVll gav about 50% higher friction value than was obtained with

summer tyres on the car braking both with ABS and with locked

wheels. The BVll friction was the same as for the car when it was

tested using ABS and winter tyres both with and without studs.

Conclusions

The following conclusions can be drawn from the different part

investigations.

- The results support the assumption that the same accident
reducing effect from studded tyres that was used in 1975 can
also be used in 1989. This has been done in the 1988-89
investigation concerningthe effect of studded tyres on the
number of accidents in winter time.

- When writing regulations concerning studded tyres it should be
observed that also this investigation shows that the friction on
ice is reduced by reduced number of studs, reduced stud
protrusion andreduced radial stud force for a given tyre
design. If the safety level is to be maintained these variables
must thus not be reduced without improving the tyre design. The
possibilities to do this are probably rather limited. The results
indicate that no stud effect remains at a stud protrusion
of about 0,6 mm.

The investigation also supports earlier results showing that the
studs are most useful on wet clear ice and cold ice with
surface contamination in the shape of snow or ice powder.
Doubling the friction is possible on these surfaces with studded
tyres commonly used in Sweden. Performance testing of winter
tyres should thus be carried out on such a surface.

- The friction improving effect of roughening the ice with studs
can be important especially on wet ice where a doubling of the
friction compared to smooth ice can be expected. On cold ice
(below -5 °C) the effect was much smaller for summer tyres.
With locked wheels this applied for all the tested tyre types.
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- The investigation shows that the influence of speed is small.
For studded tyres friction increases somewhat with speed. The
test speed 30 km/h that was used gives values corresponding to

the mean friction calculated from the braking distance from
about 50 km/h and is regarded.a good compromise for achieving
suitable reference values.

- The comparison between different measuring methods indicates
that results from BVlZ and the VTI tyre test facility are
similar if the ice surface and the temperature are the same.

- The comparison between BV12 and the passenger car showed the
same ranking order between different tyres but mostly somewhat
lower values which was expected from theory.

- BVll gave friction values corresponding to those obtained for
summer tyres with BVlZ. The values were often somewhat smaller
than the optimum values but larger than the locked wheel
values.

The investigation has given further evidence on earlier observed

four properties of good studded tyres that are regarded as

improving on safety.

- they give an increase in peak braking friction with rolling
wheels(at optimum slip). This reduces the risk of wheel
locking and subsequent loss of stability and steerability.
This increase is primarily obtained under the most difficult
slipperiness conditions such as wet clear ice.

- they reduce the difference in braking friction between optimum
friction and locked wheel on ice surfaces where this difference
is large without studs. This could reduce the risk of
misjudgement of necessary braking distance and give better
working conditions for antilock brakes (ABS).

- they give an increase in peak lateral friction which reduces
the risk of skidding during cornering.

- they give less loss in lateral friction at large side slip
angles (skidding). The skidding motion will as a result be
slower and consquently easier to stop. The cornering
performance will also not be so much reduced which further
diminishes the risk of leaving the road.
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1 BAKGRUND

1.1 1988/89 års dubbdäcksutredning

Regeringen gav i augusti 1988 Vägverket och Trafiksäkerhetsverket

i uppdrag att utreda hur slitaget på vägarna kan minskas genom

ändrade regler för dubbdäck med utgångspunkt från det handlings-

program som presenterats i 1987 års dubbdäcksutredning samt att

utreda de samhällsekonomiska konsekvenserna av ett dubbförbud

samt möjligheten att utnyttja ekonomiska styrmedel för att minska

användningen av dubbdäck. I utredningen skall även effekten av

olika åtgärders inverkan på trafiksäkerheten belysas. Som ett led

i genomförandet av detta uppdrag har VTI erhållit uppdraget att

genomföra en serie undersökningar rörande vinterdäcks väggrepp.

1.2 1975 års dubbdäcksutredning

1.2.1 Olycksreduktion genom dubbdäcksanvändning

 

I 1975 års dubbdäcksutredning (7)l ingick en beräkning av dubb-

däckens olycksreducerande effekt jämfört med sommardäck baserad

på omfattande olycksstudier kopplade till väglag, trafikarbete

m m. Någon ny sådan undersökning har inte varit möjlig inom tids-

ramen för 1989 års dubbdäcksutredning. Bästa möjliga metod att

beräkna dubbdäckens nuvarande olycksreducerande effekt har be-

dömts vara att använda 1975 års prediktionsmodell med aktuella

data rörande olycksutfall, dubbdäcksanvändning, vinterväglag,

samt den friktionshöjande effekten av dubbade och odubbade vin-

terdäck i förhållande till sommardäck.

l.( ) anger nr i litteraturförteckning
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1.2.2 VTI-undersökning av vinterdäcks väggrepp 1975

 

I samband med 1975 års dubbdäcksutredning genomförde VTI en dubb-

däcksundersökning med däck av dimension 165-15. Vid denna erhölls

som resultat att man med konventionella dubbdäck med 110 dubbar

med ett medelutstick på 1,0 - 1,2 mm kunde räkna med en frik-

tionshöjning på ca 0,1 vid optimalt slip och ca 0,05 vid låst

hjul jämfört med sommardäck. Under de svåraste friktionsbetingel-

serna med en sommardäcksfriktion på 0,07 gav sk friktionsdäck

(vinterdäck optimerade för bästa väggrepp på bekostnad av möjlig-

het till dubbning) en friktionsförbättring på ca 0,02, vilket

även var fallet med de konventionella odubbade vinterdäcken.

Resultaten avseende dubbverkan stämde bra med tidigare resultat

från 1960-talet. Sedan 1975 års undersökning har samtliga däck-

typer vidareutvecklats. Det hävdas då och då att de sk friktions-

däcken nu skulle vara likvärdiga med dubbdäck.

1.2.3 Dubbruggning

 

Det har i olika sammanhang visat sig att dubbarnas bearbetning av

släta isytor (dubbruggning) höjer friktionen för odubbade däck.

1989 års utredningsgrupp har ansett det önskvärt att ge exempel

på storleken av denna effekt.
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2 UNDERSÖKNINGENS SYFTE

Föreliggande undersökning av vinterdäcks väggrepp har som syfte

att

- ge underlag för bedömning av eventuella förändringar av dubb-
effekten resp relationen mellan friktionen hos olika typer av
odubbade däck sedan 1975 års dubbdäcksutredning

- ge underlag för utformning av nya dubbdäcksregler

- exemplifiera dubbruggningens friktionshöjande effekt för odub-
bade däck

- belysa körhastighetens inverkan på friktionen hos dubbade och
odubbade däck

- belysa jämförbarheten av mätresultat erhållna med:

- VTIs friktionsmätvagn BV12
- VTIs friktionsmätvagn BVll
- Personbil
- VTI stationära däckprovningsanläggning
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3 DUBBDÃCKSTEORI OCH TIDIGARE FORSKNINGSRESULTAT

De teoretiska förutsättningarna för dubbdäcks väggrepp på is har

tidigare diskuterats i VTI rapport nr 57, 1974 (5). För att be-

skriva ett däcks väggrepp brukar man vanligen ange den maximala

bromsfriktionen vid bromsat rullande hjul (friktion vid optimalt

slip) samt vid låst hjul. Slip definieras:

wo_wb

x 100 där wO är varvtalet hos det obromsade hjulet
wO och wb varvtalet hos det bromsade hjulet

Vid låst hjul är slipet således 100%.

Även maximal friktion i sidled vid kurvkörning brukar användas

som mått på väggrepp. Våggreppet för ett dubbdäck sammansätts av

en andel som härrör från själva däcket och en andel som härrör

från dubbarna.

3.1 Dubbeffekten

Dubbandelen sammansätts av krafter från de enskilda dubbarna i

kontaktytan. Mätningar utförda i VTIs provvägsmaskin har gett ca

35 N per dubb och mm inträngningsdjup i kärnis. För de vid 1989

års försök använda däckdimensionerna 185/70 R 14 och 185/65 R 15

är rullningsomkretsen ca 1,90 m. Vid ringtrycket 210 kPa har

kontaktytans längd vid 3,5 kN hjullast uppmätts statiskt till ca

0,15 m vilket är ca 1/13 av däckets rullningsomkrets. Ett däck

med 110 dubbar har då 110/13 = 8,5 dubbar i kontaktytan. Med 1,5

mm nedträngning skulle en sammanlagd friktionskraft av ca 0,45 kN

erhållas vilket motsvarar en friktionshöjning av 0,13. En

friktionshöjning av 0,1 motsvaras av en dubbinträngning av

1,2 mm. Vid låsta hjul blir också antalet ingreppslinjer

betydelsefullt. Sex ingreppslinjer ger två dubbar efter varandra

i tre av de sex ingreppslinjerna. Räknar man också med att fram

och bakhjul går i samma spår fås endast sex dubbar med full

dubbverkan av ett totalt antal av 17 dubb per sida. I tre

dubbrader fås tre dubbar efter varandra och i de tre återstående

två dubbar efter varandra. Med endast sex verksamma dubbar och

dubbnedträngning 1,2 mm fås för ett däck friktionsökningen 0,07
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och för två däck efter varandra 0,035 eftersom dubbarna i det

andra däcket inte ger något krafttillskott.

Enligt en i VTI rapport 57 (5) föreslagen formel som förutsätter

att de efterföljande dubbarna även har ett inträngningsdjup om än

betydligt mindre erhålles i det aktuella exemplet för ett däck

friktionsökningen 0,075 och för två däck efter varandra

friktionsökningen 0,042.

Friktionsmätning med endast ett däck som på BV12 tenderar således

att ge för gynnsamma värden på friktionen från dubbarna. Dubbarna

ger dock även sekundära friktionseffekter som försvårar analysen.

Det ispulver som bildas bör kunna ha en friktionssänkande effekt

på däckgummifriktionen samtidigt som dubbspåren i sig bör ha en

friktionshöjande effekt. Ett dubbdäck med välplacerade dubbar bör

kunna ha upp till 10 dubbar i kontaktytan gående i separata spår.

För ett enskilt däck bör då skillnaden mellan optimalt slip och

låst hjul vara obetydlig vilket tidigare mätningar utförda vid

VTI (4) också visat.

3.2 Dâckgummifriktionen

Den maximala friktionen mellan däckgummi och is uppträder normalt

vid mycket låg glidhastighet i kontaktytan, dvs det optimala

slipvärdet avspeglar främst elastisk deformation i slitbanan.

Studier av sambandet mellan glidfriktion och glidhastighet för

olika typer av däckgummi på is i hastighetsintervallet 2 - 40

km/h har tidigare utförts vid dåvarande statens väginstitut (l).

Mätningarna utfördes med speciella cirkulära gummiplattor i in-

stitutets provvägsmaskin. Enligt dessa mätningar (se figur 3.1)

är glidfriktionen på slät våt kärnis oberoende av glidhastigheten

och för de provade gummikvalitéerna av storleken 0,05 - 0,07. På

en sådan is är friktionen vid optimalt slip och läst hjul lika

stor. Vid lägre temperatur stiger friktionen vid mycket låg glid-

hastighet till vården mellan 0,3 och 0,5. Friktionsändringen sker

huvudsakligen i glidhastighetsintervallet 0 - 5 km/h. Under de

sistnämnda betingelserna erhålles således en optimal friktion vid
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rullande hjul (låg glidhastighet) som är betydligt högre än vid

låst hjul (glidhastigheten lika stor som körhastigheten) vid

normala körhastigheter.
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o 10 -' 2b 30 m Friktionsmatanordning

HASTIGHET KM/H

Figur 3.1 Samband mellan glidfriktionskoefficient och glid-
hastighet för två olika gummikvaliteter. Yttryck 200
kPa. Statens väginstitut 1961 (1)

På vissa släta torra isunderlag uppvisar därför odubbade däck ett

friktionsmaximum lika högt som för normaldubbade däck men vid ett

lägre slipvärde. Vid låst hjul på samma underlag är friktionen

väsentligt lägre än optimalvärdet för odubbade däck. Hälften av

maximivärdet har uppmätts. För normaldubbade däck är friktions-

sänkningen väsentligt mindre och i bästa fall nästan försumbar.

På dessa underlag har dubbdäcken en med slipet snabbare växande

friktionsuppgång än på is utan påtagligt friktionsmaximum för

dubblösa däck (kärnis med vått ytskikt). Detta kan förklaras av

att gummifriktionen ger den snabba friktionsändringen vid lågt
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slip medan dubbverkan eliminerar friktionsminskningen vid högre

slip.

3.3 Sidfriktion vid kurvtagning

Vid kurvtagning fungerar däcket i stort som vid bromsning med den

skillnaden att sidfriktionskraften varierar som funktion av vin-

keln mellan hjulet och hjulcentrums färdriktning, den sk av-

driftsvinkeln i stället för av slipet. Maximal verkan för odub-

bade däck erhålles enligt tidigare av VTI och utomlands (Weber,

Karlsruhe) utförda mätningar vid ca 5° avdriftsvinkel för att

sedan vid ytterligare ökad avdriftsvinkel snabbt minska till en

nivå motsvarande friktionen för låst hjul om denna är lägre än

optimalvärdet. För dubbade däck stiger friktionskraften likaledes

snabbt till ca 5° avdriftsvinkel. För att sedan vid ytterligare

ökad avdriftsvinkel minskas endast obetydligt eller t o m öka upp

till åtminstone 20° (4).

3.4 Sâkerhetshöjande egenskaper hos dubbdäck

Dubbarna kan således sägas ha fyra egenskaper som bedöms vara

säkerhetshöjande:

- de ger en höjning av bromsfriktionsmaximum vid rullande hjul
(optimalt slip) som minskar risken för hjullåsning och därav
följande förlust av kursstabilitet och styrförmåga. Denna höj-
ning erhålles i första hand under de svåraste halkbetingelserna
på våt och slät kärnis

- de minskar skillnaden i bromsfriktion vid optimalt slip och
låst hjul på underlag där denna skillnad är stor med odubbade
däck. Detta bör minska risken för felbedömning av erforderlig
bromssträcka och ger bättre förutsättningar för effektiv funk-
tion hos låsningsfria bromsar (ABS)

- de ger en höjning av sidfriktionsmaximum som minskar risken för
sladd vid kurvtagning

- de ger mindre sidfriktionsminskning vid stora avdriftsvinklar
(sladd). Sladdrörelsen blir därigenom långsammare och därmed
lättare att häva. Kurvtagningsförmågan minskas inte heller så
mycket vilket ytterligare minskar risken att lämna vägbanan
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UNDERSÖKNINGSPROGRAM

.1 Dubbade och odubbade däcks väggrepp på slät och dubb-
ruggad is

Jämförande studie utförd med friktionsmätvagn BV12

.2 Dubbruggningens inverkan på väggreppet påis

Jämförande studie utförd med friktionsmätvagn BV12

.3 Körhastighetens inverkan på väggreppet påslät och
dubbruggad is

Studie för belysande av validiteten hos friktionsmätningar
utförda vid 30 km/h

.4 Kompletterande mätningar för jämförelse mellan olika
mätmetoder

Jämförande mätningar med personbil, friktionmätvagn BV12 och
VTI stationära däckprovningsanläggning för funktionell provning
av bildäcks väggrepp på is
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5 DUBBADE OCH ODUBBADE DÄCKS VÅGGREPP PÅ SLÃT OCH DUBB-
RUGGAD IS

5.1 Syfte

Exemplifiering genom prov på slät och dubbruggad is av:

dubbarnas väggreppshöjande effekt vid olika antal och utstick

- skillnaden i väggrepp mellan:

sommardäck av olika hastighetsklass
sommardäck och odubbade vinterdäck

friktionsdäck och konventionella odubbade vinterdäck

5.2 Provdâck

I undersökningen ingick följande däck:

- 1 st nytt sommardäck av hastighetsklass S (Maxhast 180 km/h)

- 1 st' nytt sommardäck av hastighetsklass V (Maxhast över
210 km/h)

- 3 st nya odubbade ej dubbningsbara vinterdäck av typ friktions-
däck. Två av dessa var av samma typ. Det ena användes som refe-

rensdäck för korrektion av variationer i underlagets friktions-
egenskaper

- 1 st nytt odubbat allvädersdäck (ASTM Standard Refence Tire
1136)

- 5 st nya odubbade dubbningsbara vinterdäck

- 5 st nya fulldubbade vinterdäck av samma typer som ovan med 105
- 124 dubbar och dubbutstick 1,1 - 1,8 mm

- 1 st nytt halvdubbat vinterdäck, 56 dubbar, dubbutstick 1,3 -

1,5 mm

- 1 st slitet friktionsdäck

- 1 st slitet fulldubbat vinterdäck, dubbutstick 1,0 - 1,1 mm

- 1 st slitet fulldubbat vinterdäck, dubbutstick 0,6 mm

- 1 st slitet halvdubbat vinterdäck, dubbutstick 0,6 mm

Summa 21 däck. Detaljerade data för däcken redovisas i Tabell

5.1- 5.4.
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Att FRIKTIONSDÄCK MICHELIN har annan dimension än de Övriga däc-

ken beror på att alla friktionsdäck av rätt dimension (l85/70R14)

var slutsålda och inte gick att få tag på. Denna däcktyp användes

som referensdäck. Hastighetsklasserna som anger maximalt tillåten

körhastighet står för följande:

Q = 160 km/ , S = 180 km/h , T = 190 km/h , V > 210 km/h

5.3 Provbanor

Proven utfördes i huvudsak på Långnäs flygplats nära Piteå. Delar

av de inledande proven avseende bestämning av optimalt slip ut-

fördes dock på Orsa flygplats Tallhed samt på Orsasjön. Det milda

vädret omöjliggjorde fullföljande av proven i Orsa som ursprung-

ligen planerats.

Banunderlaget var slät is och dubbruggad is. Den dubbruggade isen

erhölls med hjälp av en vid VTI konstruerad dubbdäcksvält med 20

dubbade däck rullande med 10° vinkel mot körriktningen enligt

Figur 5.1. Dubbdäcksvälten kördes 40 gånger över mätsträckan före

den första mätningen på dubbruggad is. Mätsträckans totala längd

var 250 m som indelats i fem delsträckor om 50 m. Vid en

genomkörning av mätsträckan gjordes fem mätförlopp i följd. På

båda sidor om mätsträckan fanns accelerationssträckor på packad

snö. På Orsasjön höjdes friktionen på accelerationssträckan med

hjälp av enväghyvel med tandat hyvelstål.

5.4 Mätutrustning

5.4.1 Friktionsmätvagn BV12

 

För bestämning av däckens bromsfriktion användes den vid VTI

konstruerade friktionsmätvagnen BV12 som visas i Figur 5.2. BV12

är en lastbil försedd med ett speciellt viktbelastat mäthjuldon

placerat mellan hjulaxlarna. Mäthjulet är kopplat till bilens

kardanaxel via en steglöst variabel växellåda varigenom bromsning

med konstant slip från noll upp till ca 40% kan utföras. Broms-

ning med låst hjul är också möjlig. BV12 beskrivs äveni Bil. 1.
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Tabell 5.1 PROVDÃCKDATA: Nya friktionsdäck och sommardäck

Däckfabrikat Continental Michelin Uniroyal Michelin Michelin
Kod L1 M4,M5 ASTM 1136 M3 M6
Kategori M+S M+S M+S Sommardäck Sommardäck
TYP TS74O X M+S TIGERPAW MXL MXV

100 Standard
Ref.tire

Dimension 185/70 R 14 185/65 R 15 ?195/75 R14 185/70 R 14 185/70 R 14
Hastighets-
klass Q T - S V
Mönsterdjup 9 mm 9 mm 10 mm 8 mm 8 mm
Ringtryck 210 kPa 210 kPa 210 kPa 190 kPa 190 kPa
Gummihårdhet
Shore +20°C 60 60 66 61 65

-9°C 63 66 66 68 76
Körsträcka 350 km 350 km 350 km 350 km 350 km

Däckmönster

Tabell 5.2 PROVDÄCKDATA: NYa odubbade vinterdäck

Däckfabrikat Continental Michelin Nokia Uniroyal Gislaved
Kod J2 Jl N3 U3 ODGN
Kategori M+S M+S M+S M+S M+S
TYP TS74OE X M+S HAKKA- FROST NORDFROST

200 PELLITTA

M+S 111
Dimension 185/70 R 14 185/70 R 14 185/70 R 14 185/70 R 14 185/70 R 14
Hastighets-
klass Q Q Q T Q
Mönsterdjup 9 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Gummihårdhet
Shore +20°C 55 51 59 50 58

-9°C 66 61 66 56 65
Ringtryck 210 kPa 210 kPa 210 kPa 210 kPa 210 kPa
KÖrsträcka 350 km 350 km 350 km 350 km 350 km

     Däckmönster
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Tabell 5.3

Dåckfabrikat
Kod
Kategori

TYP

Dimension
Hastighets-
klass

Mönsterdjup
Gummihârdhet
Shore +20°C

-9°C
Ringtryck
Dubbtyp

Antal

dubbar

Körstråcka

Dubbutstick
före prov
efter prov

12

PROVDÃCKDATA: nya fulldubbade vinterdäck

Continental Michelin

B7
M+S
TS74OE

185/70 R 14

Q
9 mm

55

65

210 kPa

Enfläns

110 st

350 km

1,2 mm

1,1

Statisk dubbkraft

före prov
efter prov

Dubbvikt
Dubblângd

Antal dubb i
kontaktytan

166
168

2,05 9

8-9 st

Antal ingrepps-
linjer
Antal dubb
per i-linje

Dâckmönster
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6 st

1,3-1,5 st

M2

M+S

X M+S

200

185/70 R 14

Q
10 mm

51
62
210 kPa
Enfläns

123 st

350 km

6 st

1,5-1,7 st

Nokia

N2

M+S

HAKKA-

PELITTA

M+S 111

185/70 R 14

T

10 mm

59

69

210 kPa

Enfläns

112 st

350 km

1,3-1,5 st

Uniroyal
Ul,U2
M+S

FROST

185/70 R 14

T

10 mm

50

58

210 kPa

Enfläns

105 st

350 km
I
-
l
H

\
\

0
0
0
1

155

166

1,77 g

8 st

6 st

1,3 st

Gislaved

DUGN

M+S

NORDFROST

185/70 R 14

Q
10 mm

58

65

210 kPa

Tvåfläns

105 st

350 km

 



Tabell 5.4

Dåckfabrikat

Kod
Kategori

TYP
Dimension

Hastighets-
klass
Mönsterdjup

Gummihårdhet
Shore +20°C

-9°C

Ringtryck

Dubbtyp

Antal

dubbar

Körstrâcka

Dubbutstick
före prov

efter prov

Statisk
dubbkraft
före prov
efter prov
Dubbvikt
Dubblângd
Antal dubb i
kontaktytan

Antal in-
greppslinjer

Antal dubb
per i-linje

Däckmönster

PROVDÄCKDATA: Nytt halvdubbat samt slitna vinterdäck

Continental

A7
M+S
TS74OE
185/70 R 14

Q
9 mm

60

66

210 kPa

Enfläns

56 st

350 km

1,2 mm

1,1 mm

176
196
2,05 g

5 st

5 st

1 st
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Continental

SA
M+S
TS740E
185/70 R 14

Q
5 mm

60

65

210 kPa

Enfläns

56 st

24820 km

0,6 mm

0 6 mmI

79
73
1,55 g

8-9 st
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Continental

SB
M+S
TS74OE
185/70 R 14

Q
5 mm

60

65

210 kPa

Enfläns

110 st

24100 km

0,6 mm

0,6 mm

59
54
1,46 9

8-9 st

6 st

1,3-1,5 st

4

Nokia

SN
M+S
NR 09
175 R 14

Q
5 mm

65

66

210 kPa

Enfläns

120 st

25000 km

,0 mm

1 mm

1

1,

108

162

1,70 g

9-10 st

Continental

SL
M+S
TS740
185/70 R 14

Q
5 mm

60

68 .

210 kPa

23150 km
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Figur 5.1 Dubbdäcksvält för preparering av dubbruggad is

    

 

       

 

     

 

   

Figur 5.2 Friktionsmätvagn BV12

bromahjul

 
Figur 5.3 Friktionsmätvagn BV11
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5.4.2 Friktionsmätvagn BV11

BV11 används av vägverket och VTI för mätning av vägfriktion.

Mätningar med denna utfördes för att erhålla ett samband mellan

BV11-friktion och provdäckens friktion på de aktuella underlagen.

Friktionsmåtvagn BV11 är som framgår av Figur 5.3 en trehjulig

släpvagn där mäthjulet sitter i mitten. Detta är via en kedje-

transmission kopplat till ytterhjulen så att det bromsas vid ett

konstant slip av ca 15%. Provdäcket är ett mönstrat sommardäck av

fabrikat Trelleborg, typ T49 med dimension 4,00-8. Däcket är av

diagonaltyp med naturgummi i slitbanan. Hjullasten är ca 1000 N.

5.5 Provens utförande

5.5.1 Bestämning av optimalt slip för provdäcken

Före de jämförande bromsfriktionsmätningarna på resp underlag,

utfördes en särskild mätserie med BV12 för bestämning av

provdäckens optimala slip, dvs det slip vid vilket den maximala

friktionen erhålles med rullande hjul. Försöken utfördes med

stegvis ökat slip. Is- och lufttemperaturen varierade mellan 0

och -9°C vid mätningarna på slät is. Under mätningarna på ruggad

is var lufttemperaturen +0,5°C och istemperaturen 0°C.

 

5.5.2 Provningsprogram för jämförande bromsfriktionsmätning

5.5.2.1 Program för jämförande bromsfriktionsmätning på slät
is

Provningsprogrammet som genomfördes under två dagar, först vid

låst hjul och sedan vid optimalt slip visas i Bilaga 2, Tabell 1.

Av tabellen framgår att provserien för varje bromsningstyp är

symmetriskt uppbyggd för att minimera inverkan av provdäckens

ordningsföljd. Varje gång ett däck nämns i programmet utförs fem

separata mätningar i följd utefter den 250 m långa banan, en i
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varje 50 m sektion.

Beteckningen "REFERENS" innebär dock en serie på tre körningar,

med referensdäcket (friktionsdäck Michelin) längs hela banan, den

första och den sista med låst hjul och den mellanliggande med

slipvariation. Mellan varje referensdäckprovserie kördes upp till

tre provdäck dock aldrig mer än ett dubbdäck. Efter en dubbdäcks-

mätning kördes nästa referensserie i ett nytt sidoförskjutet

spår.

För varje provdäck erhölls således 10 mätvärden för optimalt slip

resp låst hjul. För referensdäcket erhölls 160 mätvärden för låst

hjul och 25 för optimalt slip för vardera av de två mätserierna.

5.5.2.2 Program för jämförande bromsfriktionsmätning på dubb-
ruggad is

Provningsprogrammet genomfördes även i detta fall på två dagar

men denna gång kördes ena halvan (se Bilaga 2, Tabell 2 och 3)

första dagen och andra halvan andra dagen för bästa utjämning av

försöksbetingelserna. Vidare kombinerades mätningarna med låst

hjul och optimalt slip så att i varje sekvens däcken kördes först

med optimalt slip och därefter med låst hjul. Mellan varje

körning flyttades spåret i sidled även för odubbade däck p g a

att det milda vädret (lufttemp +3 till +4°C) gjorde banan

ömtålig. Programmet ändrades av samma skäl så att däck som skulle

jämföras med och utan dubbar provades närmare i tiden.

5.6 Databearbetning

5.6.1 Korrigering för rullningsmotstånd

Friktionsmätningen med BV12 görs via bromsmomentmätning. Med

denna mätteknik mäts inte rullningsmotståndet vilket gör att

optimalfriktionsvärdena blir motsvarande lägre. För att få en

riktigare relation till friktionsvärdena vidlåst hjul där ju
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rullningsmotståndet bortfaller har till uppmätta optimalfrik-

tionsvärden adderats en rullningsmotståndsfriktion på 0,02. Detta

värde baseras på retardationen vid frirullning med den i valide-

ringsförsöken ingående personbilen som visade sig vara lika för

ett sommardäck, ett odubbat och ett dubbat vinterdäck.

5.6.2 Normalisering av mätvärden

För att korrigera för smärre variationer i isytans friktionsegen-

skaper normaliserades mätvärdena genomdivision med motsvarande

friktionsvärde för referensdäcket för den aktuella mätsektionen.

Vid mätningarna med odubbade däck förelåg oftast referensdäckmät-

värden i samma spår både före och efter. I dessa fall användes

ett medelvärde av dessa för det mittersta och ett vägt medelvärde

för de yttre däcken när en serie på tre däck kördes mellan refe-

renskörningarna och analogt i fallet med ett eller två däck mel-

lan referensmätning.

Genom slipvariationen med referensdäcket på slät is erhölls en

kontroll av isytans friktionskarakteristik som funktion av slip i

det för optimal friktion intressanta området. Detta skedde dock

på bekostnad av information om variation i optimalfriktion mellan

de olika 50 m sektionerna. För normalisering av provdäckens mät-

värden för optimal friktion dividerades dessa därför istället med

referensdäckets mätvärde för låst hjul (RFL)för den aktuella sek-

tionen multiplicerat med kvoten mellan medelvärdet av det opti-

mala friktionsvärdet (RFOM) och medelvärdet av friktionsvärdet

för låst hjul (RFLM) för dagsprogrammet.

JON = F0/ (RFL x RFOM/RFLM)

där FO = uppmätt friktion vid optimalt slip

JON = normaliserade jämförelsetal vid optimalt slip

Det normaliserade jämförelsetalet l innebär att däcket har samma

friktion som referensdäcket för det aktuella bromsningsfallet.

Genom multiplikation med referensdäckets medelfriktionsvärde har

jämförbara friktionstal för det aktuella underlaget erhållits som
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redovisas i Tabell 5.6 - 5.9.

5.7 Resultat

5.7.1 Optimalt slip för provdäcken

 

Resultaten av mätningarna för bestämning av optimalt slip för

provdäcken visas i Tabell 5.5. Av denna framgår att det optimala

slipet hade ett variationsområde på mellan 5 och 10%-enheter för

det enskilda däcket samt att sommardäcken uppnådde maximal broms-

verkan vid lägst slip. Dubbning av ett däck medförde vidare ofta

en höjning av det optimala slipet. Vid de jämförande friktions-

mätningarna valdes ett slip mitt i variationsområdet för respek-

tive däck. 13- och lufttemp varierade mellan 0 och -9°C vid mät-

ningarna på slät is. Under mätningarna på ruggad is var lufttem-

peraturen +0,5°C och istemperaturen O°C.

Tabell 5.5 Optimalt slip för provdäcken på slät och dubbruggad is

DÄCK OPTIMALT SLIP I %
Slät is Dubbruggad is

Sommardäck S Michelin 3 - 8 4 - 8

Sommardäck V Michelin 2 - 7 3 - 8

Friktionsdäck Continental 8 - 17 5 - 9

Slitet friktionsdäck Continental 8 - 15 5 - 8

Friktionsdäck Michelin 5 - 10 5 - 10

Odubbat Continental 8 - 12 5 - 12

Odubbat Michelin 7 - 12 8 - 12

Odubbat Nokia 6 - 12

Odubbat Uniroyal 5 - 10 8 - 12
Odubbat Nordfrost - 8 - 15

Fulldubbat Continental 12 - 16 5 - 15

Fulldubbat Michelin 15 - 20 7 - 15

Fulldubbat Nokia 8 - 12 7 - 15

Fulldubbat Uniroyal 10 - 15 8 - 15
Fulldubbat Nordfrost - 8 - 15

Halvdubbat Continental 12 - 15 5 - 15

Slitet halvdubbt Continental 9 - 14 8 - 15

Slitet fulldubbat Continental 17 - 21 8 - 15

Slitet dubbat Nokia 15 - 20 5 - 15
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5.7.2 Bromsfriktion på slät is

De samlade resultaten från proven med optimalt slip visas i

Tabell 5.6 och från proven med låst hjul i Tabell 5.7. I båda

fallen har bromsfriktionsvärdena normaliserats mot referensfrik-

tionen vid låst hul och därefter multiplicerats med referens-

friktionens medelvärde vid optimalt slip resp låst hjul.

Referensfriktionens medelvärde var 0,14 vid optimalt slip och

0,11 för låst hjul. Lufttemperaturen vid mätningarna vid optimalt

slip låg mellan -7 och -14°C och vädret var mulet. Vid mätningar-

na med låst hjul 1åg lufttemperaturen mellan -1 och -4°C. Vädret

var soligt under ca halva mätperioden och därefter mulet.

5.7.3 Bromsfriktion på dubbruggad is

De samlade resultaten från proven visas i Tabell 5.8 och 5.9.

Referensfriktionens medelvärde var i detta fall 0,37 vid optimalt

slip och 0,21 för låst hjul. Istemperaturen var under proven 0°C

och lufttemperaturen mellan +3 och +4°C.

5.8 Friktionsvärden uppmätta med BV11

Friktionskoefficienten uppmättes med BV11 vid tio tillfällen

under körningarna på slät is. Friktionskoefficienten uppmättes

vid varje tillfälle på en sträcka på 200 m. Vid sex av dessa mät-

ningar erhölls en friktionskoefficient på 0,09 och vid fyra mät-

ningar var friktionskoefficienten 0,08. Standardavvikelsen blev

0,00 vid samtliga mätningar.

På dubbruggad is uppmättes en friktionskoefficient på 0,24 med

BV11.
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Tabell 5.6 Bromsfriktion på slät is vid optimalt slip normerad

 

mot referensfriktion (0,14)

 

STAND- MIN-
AVVIK VÄRDE

0,01 0,18
0,02 0,11
0,01 0,08
0,01 0,11
0,03 0,04
0,02 0,17
0,02. 0,14
0,03 0,07
0,01 0,10
0,02 0,11
0,01 0,08
0,02 0,08
0,01 0,12
0,02 0,16
0,01 0,08
0,01 0,19
0,01 0,10
0,01 0,12

MAX-
VÄRDE

0,21
0,16
0,11
0,13
0,11
0,22
0,19
0,14
0,12
0,16
0,11
0,12
0,16
0,23
0,11
0,21
0,13
0,15

MAX-
VÅRDE

0,18
0,12
0,14
0,12
0,10
0,19
0,19
0,10
0,11
0,13
0,13
0,10
0,14
0,19
0,12
0,17
0,12

VARIABEL ANTAL MEDEL-

MÃTV VÄRDE

Fulldubbat Michelin 10 0,20
Odubbat Michelin 10 0,14

Friktionsdäck Michelin 10 0,10
Sommardäck S Michelin 10 0,12

Sommardäck V Michelin 10 0,08
Fulldubbat Continental 10 0,19

Halvdubbat Continental 10 0,16

Slitet fulldubbat Continental 10 0,09

Slitet halvdubbat Continental 10 0,10

Odubbat Continental 10 0,13
Friktionsdäck Continental 10 0,09

Slitet friktionsdäck Continental 10 0,09

Fulldubbat Nokia 111 10 0,14
Slitet fulldubbat Nokia NR 09 10 0,19
Odubbat Nokia 111 10 0,09
Fulldubbat Uniroyal 10 0,21
Odubbat Uniroyal 10 0,12
Referensdäck 25 0,14

Tabell 5.7 Bromsfriktion på slät is vid låst hjul normerad mot
referensfriktion (0,11)

VARIABEL ANTAL MEDEL-

MÄTV VÄRDE

Fulldubbat Michelin 10 0,16
Odubbat Michelin 10 0,11

Friktionsdäck Michelin 10 0,13

Sommardäck S Michelin 10 0,10

Sommardäck V Michelin 10 0,09

Fulldubbat Continental 10 0,16

Halvdubbat Continental 10 0,15

Slitet fulldubbat Continental 10 0,09

Slitet halvdubbat Continental 10 0,10

Odubbat Continental 10 0,12

Friktionsdäck Continental 10 0,11

Slitet friktionsdäck Continental 10 0,09

Fulldubbat Nokia 111 10 0,12

Slitet fulldubbat Nokia NR 09 10 0,17

Odubbat Nokia 111 10 0,10
Fulldubbat Uniroyal 10 0,14
Odubbat Uniroyal 10 0,11
Referensdäck 16 0,11
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STAND- MIN-
AVVIK VÄRDE

0,02 0,13

0,01 0,10

0,01 0,12
0,01 0,08

0,01 0,07

0,02 0,13

0,02 0,12

0,00 0,09

0,01 0,09

0,01 0,11

0,01 0,10

0,01 0,08

0,02 0,10

0,01 0,15

0,01 0,09

0,01 0,12

0,01 0,10

0,01 0,09 0,13
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Tabell 5.8 Bromsfriktion på

 

VARIABEL

Fulldubbat Michelin

Odubbat Michelin

Friktionsdäck Michelin

Sommardäck S Michelin

Sommardäck V Michelin

Fulldubbat Continental

Halvdubbat Continental

Slitet fulldubbat Continental

Slitet halvdubbat Continental

Odubbat Continental

Friktionsdäck Continental

Slitet friktionsdäck Continental

Fulldubbat Nokia 111

Slitet fulldubbat Nokia NR 09

Odubbat Nokia 111

Fulldubbat Uniroyal
Odubbat Uniroyal
Fulldubbat Gislaved Nordfrost

Odubbat Gislaved Nordfrost

ASTM standard

Tabell 5.9 Bromsfriktion på dubbruggad
mot referensfriktion (0,21)

 

VARIABEL

Fulldubbat Michelin

Odubbat Michelin

Friktionsdäck Michelin

Sommardäck S Michelin

Sommardäck V Michelin

Fulldubbat Continental

Halvdubbat Continental

Slitet fulldubbat Continental

Slitet halvdubbat Continental

Odubbat Continental

Friktionsdäck Continental

Slitet friktionsdäck Continental

Fulldubbat Nokia 111

Slitet fulldubbat Nokia NR 09

Odubbat Nokia 111

Fulldubbat Uniroyal
Odubbat Uniroyal
Fulldubbat Gislaved Nordfrost

Odubbat Gislaved Nordfrost

ASTM standard
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dubbruggad is vid optimalt slip
normerad mot referensfriktion (0,37)

ANTAL MEDEL- STAND- MIN-

MÄTV VÄRDE

10 0,41

10 0,37

5 0,39
10 0,34

10 0,33

10 0,44
10 0,43

10 0,40

10 0,40
10 0,37

10 0,47
10 0,38

10 0,36

10 0,35

10 0,38

10 0,42
10 0,36

10 0,41
5 0,36

5 0,28

is vid

ANTAL MEDEL-

MÄTV

10
10
5

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
5
5

VÄRDE

0,28
0,23
0,20
0,21
0,20
0,33
0,24
0,19
0,21
0,20
0,22
0,19
0,24
0,26
0,22
0,27
0,22
0,30
0,21
0,18

AVVIK

0,02
0,03
0,03
0,01
0,01
0,05
0,06
0,05
0,05
0,03
0,03
0,03
0,02
0,02
0,02
0,03
0,04
0,06
0,01
0,02

VÄRDE

0,38
0,32
0,34
0,32
0,31
0,37
0,35
0,33
0,32
0,32
0,43
0,32
0,33
0,31
0,35
0,38
0,28
0,33
0,34
0,27

MAX-
VÄRDE

0,46
0,42
0,43
0,36
0,35
0,53
0,52
0,46
0,47
0,42
0,50
0,42
0,40
0,38
0,41
0,46
0,40
0,50
0,36
0,33

låst hjul normerad

STAND- MIN-
AVVIK VÄRDE

0,03 0,21

0,01 0,20

0,02 0,19

0,01 0,18

0,02 0,17

0,00 0,32
0,04 0,18

0,02 0,15

0,04 0,16

0,04 0,14
0,01 0,20
0,02 0,15

0,02 0,21

0,02 0,22

0,01 0,20

0,01 0,25

0,02 0,20

0,01 0,28

0,01 0,20

0,02 0,15

MAX-
VÄRDE

0,32
0,25
0,24
0,22
0,23
0,34
0,29
0,21
0,27
0,24
0,24
0,22
0,28
0,29
0,25
0,30
0,25
0,32
0,22
0,20
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5.9 Resultatanalys

5.9.1 Jämförelse med 1975 års friktionsmätningar med
vinterdäck och sommardäck.

 

 

Friktionen på slät is vid optimalt slip var vid 1989 års

mätningar med ett undantag lika eller marginellt lägre för de

fulldubbade däcken jämfört med 1975 års resultat. Motsvarande

friktion för de odubbade vinterdäcken var i medeltal 0,01

friktionsenheter högre 1989 än 1975 då nivån var 0.11(efter

korrektion för rullningsmotstånd med 0,02 vilket inte gjordes

i denna undersökning). Detta kan förklaras av att istemperaturen

1975 var delvis var så hög som noll grader vid mätningarna vid

optimalt slip medan temperaturen 1989 låg mellan -7 och -14°C.

Det sommardäck av diagonaltyp som användes 1975 gav referensnivån

0,09 jämfört med 0,12 och 0,08 för de sommardäck som användes

1989.

Vid låst hjul på slät is uppvisar dubbdäcken i medeltal ungefär

samma friktion (0,16) 1989 som 1975. De odubbade vinterdäcken och

sommardäcket vid 1975 års mätningar uppvisade i medeltal cirka

30% högre värden (0,14 resp 0,13) än 1989 (0,11 resp 0,095).

Detta skulle kunna förklaras av att det var väsentligt kallare

vid 1975 års mätningar.

Sammanfattningsvis tyder resultaten på att friktionsrelationerna

mellan sommardäck och dubbade resp odubbade vinterdäck på slät is

inte förändrats sedan 1975 samt att den absoluta friktionsnivån

under likvärdiga betingelser inte heller ändrats nämnvärt.

5.9.2 Parvisa jämförelser av de olika däcktypernas broms-
friktion

 

Den procentuella friktionsskillnaden mellan friktionsmedelvärdena

för de olika däcktyperna och slitagetillstånden avrundat till

närmaste 5%-nivå visas i Tabell 5.10.
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Tabell 5.10 Parvisa jämförelser av medelfriktion mellan olika
däcktyper på slät is(-7 till -14 °C) och dubbruggad
iS(0°C). Skillnaden redovisas i %.

 

JÄMFÖRELSEPAR SLÄT IS DUBBRUGGAD IS
Optim Låst Optim Låst
slip hjul slip hjul

Sommardäck V - Sommardäck S - 35 -10 - 5 - 5

Friktionsdäck - Sommardäck S - 20 +20 +15 - 0

Odu vinterdäck - Sommardäck S + 0 +10 +10 + 5

Du vinterdäck (105-123 dubb) - Sommardäck S + 55 +45 +20 +35

Vinterdäck 56 dubb - Sommardäck S + 35 +50 +25 +15

Friktionsdäck - odu vinterdäck - 20 +10 +15 - 0

Du vinterdäck(105-123 dubb) - friktionsdäck + 95 +20 - 5 +35

Du vinterdäck(105-l23 dubb) - odu vinterdäck + 55 +30 +10 +30

Vinterdäck 56 dubb - odu vinterdäck + 25 +25 +15 +20

Vinterdäck 110 dubb - vinterdäck 56 dubb + 25 + 5 + 0 +40

Slitet dubbdäck utstick 0,6 mm - odu däck - 25 -20 +10 + 0

Slitet friktionsdäck - nytt friktionsdäck - 0 -20 -20 -15

Jämfört med sommardäcket av hastighetsklass S framgår det av

Tabell 5.10 att:

- det provade sommardäcket av samma fabrikat i hastighetsklass V
hade klart sämre friktion på slät is vid temperaturen -7 till
-l4°C och marginellt sämre friktion på dubbruggad is vid 0°C.
Resultatet stämmer kvalitativt med tidigare mätningar utförda
av VTI och motortidningar.

- de provade friktionsdäcken hade något sämre optimalfriktion men
i stället motsvarande bättre friktion vid låst hjul på den
släta isytan. På den dubbruggade ytan blev resultatet det
omvända vid optimalt slip medan däcken var likvärdiga vid låst
hjul.

- de provade odubbade dubbningsbara vinterdäcken hade i medeltal
likvärdig optimalfriktion och 10% bättre friktion vid låst hjul
på den släta isytan. Vinterdäcken var också bättre på den dubb-
ruggade isytan men här mest vid optimalt slip (10%)

- de fulldubbade vinterdäcken med mellan 105 och 123 dubbar hade
väsentligt högre friktion både vid optimalt slip och låst hjul
både på den släta och den dubbruggade ytan. Den i medeltal
största friktionsförbättringen 55% erhölls vid optimalt slip på
den släta isytan men även vid låst hjul var förbättringen på
denna yta av samma storleksordning. Den procentuella friktions-
ökningen på den dubbruggade isen var visserligen väsentligt
mindre men i absoluta tal likvärdig.

- det nya "halvdubbade" vinterdäcket med 56 dubbar hade 35% högre
friktion på den släta isytan vid optimalt slip. Jämfört med de
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fulldubbade däcken är denna förbättring något mer än propor-
tinell mot dubbantalet. Vid låst hjul var friktionsförbätt-
ringen dock lika stor som för de fulldubbade däcken. På den
dubbruggade ytan var resultatet vid optimalt slip likvärdigt
med de fulldubbade däckens medan förbättringen vid låst hjul
låg under 50% av medelvärdet för de fulldubbade däcken.

Jämfört med medelvärdet av friktionen för de nya odubbade dubb-

ningsbara vinterdäcken framgår av Tabell 5.10 att:

- de provade nya friktionsdäcken hade ca 20% lägre optimalfrik-
tion på slät is men ca 15% högre sådanpå dubbruggad is. Vid
låst hjul var friktionsdäcken var någotbättre på slät is medan
de var likvärdiga på dubbruggad is.

- de nya dubbade vinterdäcken hade i medeltal drygt 50% högre
optimal friktion på slät is mot endast 10% högre på dubbruggad
is. Vid låst hjul erhölls en friktionsförbättring på ca 30%
högre friktion på båda underlagen

Jämfört med friktionen för ett nytt odubbat vinterdäck av samma

fabrikat framgår av Tabell 5.10 att:

- det nya vinterdäcket med 56 dubb hade ca 25% friktionsökning
både vid optimalt slip och låst hjul på slät is. På dubbruggat
underlag erhölls något mindre friktionsökning

- ett slitet fulldubbat vinterdäck med litet dubbutstick (0,6 mm)

och låg statisk dubbkraft (54-79 N) kan ha sämre friktion på
slät is. I detta fall var friktionen 20 - 25% lägre. På
dubbruggad is uppmättes dock något bättre värden med det slitna
dubbdäcket vid optimalt slip.
Av tabell 5.6 och tabell 5.7 framgår dock att ett slitet
dubbdäck med 1-1,1 mm dubbutstick kan ha friktion på slät is
av samma storleksordning som de bästa av de provade nya

fulldubbade vinterdäcken.

Jämfört med medelfriktionen för de nya s k friktionsdäcken fram-

går av Tabell 5.10 att:

- de nya fulldubbade vinterdäcken hade ca dubbelt så hög optimal-
friktion på den släta isytan men marginellt sämre på det dubb-
ruggade underlaget. Vid låst hjul var dock dubbdäckens
friktion högre på båda underlagen.

- det slitna friktionsdäcket hade likvärdig optimalfriktion på
den släta isen medan den var cirka 20% sämre på det dubbruggade
underlaget. Vid låst hjul erhölls en försämring på båda
underlagen av storleksordningen 20%.
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6 DUBBRUGGNINGENS INVERKAN PÅ VÃGGREPPET PÅ IS

6.1 Syfte

Förutom att dubbarna i vinterdäcken ger en ökning av friktionen

hos dessa på halt underlag så ruggar de även den aktuella isytan.

Syftet med detta försök var att ge en exemplifiering av dubbrugg-

ningens friktionsförbättrande effekt på is för odubbade sommar-

och vinterdäck samt för dubbade vinterdäck.

6.2 Provdâck

De däck som användes i försöket var:

DUBBAT VINTERDÄCK hastig.klass Q (MICHELIN x M+S 200 185/70 Rl4)

ODUBBAT VINTERDÄCK hastig.klass Q (MICHELIN X M+S 200 185/70 Rl4)

FRIKTIONSDÄCK hastig.klass T (MICHELIN x M+S 100 185/65 R15)

SOMMARDÄCK hastig.klass s (MICHELIN M XL 185/70 Rl4)

SOMMARDÄCK hastig.klass v (MICHELIN M XV 185/70 V Rl4)

De använda däcken är identiska med de som användes vid de jäm-

förande proven under avsnitt 5.

Lufttrycket i sommardäcken ovan var 190 kPa och i vinterdäcken

210 kPa. Lufttrycket i däcken är de värden som STRO rekommenderar

för Volvobilar.

6.3 Provbana

Proven utfördes på Piteå flygplats Långnäs. Dubbruggningen utför-

des med VTIs dubbdäcksvält (se avsnitt 5.2).

Försöken kördes på tre olika dubbruggningsnivåer benämnda lätt

dubbruggad is, måttligt dubbruggad is och normalt dubbruggad is.

Benämningen normalt dubbruggad har valts p g a att det var den

ruggningsnivå som användes ävenvid proven under avsnitt 5 och 7.
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Utgångsunderlaget var slät is som använts vid de jämförande pro-

ven under avsnitt 5. Relevanta resultat från dessa prov utgör

data för slät is i denna studie. För att åstadkomma lätt dubb-

ruggad is kördes VTIs dubbdäcksvält åtta gånger över ytan. För

att åstadkomma måttligt dubbruggad is kördes dubbdäcksvälten 20

gånger över ytan. För att åstadkomma normalt dubbruggad is kördes

dubbdäcksvälten 40 gånger över ytan.

Istemperaturen varierade under mätperioden mellan -1 och -14°C.

- Då försök kördes på slät is var temperaturen -1 till - 14°C
och vädret var mestadels mulet. Sol förekom i periodens början
då mätningar med låst hjul gjordes och temperaturen var högst.
Försöket utgör en del av mätningarna i avsnitt 5.

- Då försök kördes på lätt dubbruggad is var temperaturen -6°C
och vädret var molnigt.

- Då försök kördes på måttligt dubbruggad is var temperaturen
-8°C och vädret var klart och soligt.

- Försök på den normalt dubbruggade isen kördes i skymningen tem-
peraturen var -10°C och vädret var klart.

6.4 Mätutrustning

Försöket utfördes med VTIs friktionsmätvagn BV12, se avsnitt 5.4

och Bilaga 1. För referensmätningar användes friktionsmätvagn

BVll, se avsnitt 5.4.

6.5 Provningsprogram

Proven kördes vid hastigheten 30 km/h.

Provningsprogrammet på slät is utgör den del av provningspro-

grammet under avsnitt 5 som berör de aktuella däcken.

Provningsprogrammet för de olika graderna av dubbruggning visas i

Tabell 6.1.
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Hela provningsprogrammet genomfördes under fyra dagar.

Proven på slät is kördes under de tre första dagarna, proven på

lätt dubbruggad is kördes dag tre, och under dag fyra kördes

proven på måttligt och normalt dubbruggad is.

6.6 Normalisering av mätvärden

För att kontrollera friktionsnivån kördes Michelins friktionsdäck

både först och sist på varje underlag.

Ingen skillnad erhölls mellan de båda friktionsdäckskörningarna

på lätt och måttligt dubbruggat underlag. På den normalt

dubbruggade isen erhölls en höjning av friktionsnivån under

försökets gång. Friktionsvärdena för de olika däcken korrigerades

i proportion till denna höjning.

Tabell 6.1 Program för provning av dubbruggningens inverkan på
Väggreppet

 

RUGGNING TILL LÄTT DUBBRUGGAD IS
FRIKTIONSDÄCK
DUBBAT VINTERDÄCK
ODUBBAT VINTEDÄCK
SOMMARDÄCK V
SOMMARDÄCK s
FRIKTIONSDÄCK
BVll
RUGGNING TILL MÅTTLIGT DUBBRUGGAD IS
FRIKTIONSDÄCK
DUBBAT VINTERDÄCK
ODUBBAT VINTERDÄCK
SOMMARDÄCK V
SOMMARDÄCK s
FRIKTIONSDÄCK
BVll
RUGGNING TILL NORMAL DUBBRUGGAD Is
FRIKTIONSDÄCK
DUBBAT VINTERDÄCK
ODUBBAT VINTERDÄCK
SOMMARDÄCK V
SOMMARDÄCK s
FRIKTIONSDÃCK
BVll
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6.7 Korrigering för rullningsmotstånd

Alla värden vid optimalt slip har korrigerats med avseende på

rullmotstånd som satts till 0,02, se avsnitt 5.6.

6.8 Mätning med friktionsmâtvagn BV11

För att få ett referensvärde kördes VTIs mätvagn BVll längs mät-

sträckan. Körningen med BV11 gjordes på varje underlag efter det

att samtliga däck hade körts. Mätsträckans längd var 200 m och

fyra körningar på 200 m gjordes på varje underlag.

6.9 Resultat

6.9.1 Friktionsvärden uppmätta med BV11

 

Variationerna i de friktionsvärden som uppmättes med BV11 var

förvånansvärt små.

För slät is erhölls friktionskoefficienter varierande mellan

0,08 och 0,09.

För lätt dubbruggad is erhölls friktionskoefficienten 0,08.

För måttligt dubbruggad is erhölls friktionskoefficienten 0,09.

För normalt dubbruggad is erhölls friktionskoefficienten 0,09.

Friktionskoefficienten, uppmätt med BV11 förblev således konstant

låg trots att isytan ruggades.

6.9.2 Friktionsvärden uppmätta med BV12 på slät is.

I Tabell 6.2 och 6.3 redovisas friktionsvärdena vid optimalt slip

och låst hjul vid körning med de olika däcken på slät is.
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Tabell 6.2 Bromsfriktion med optimalt slip på slät is.

 

DÄCK ANTAL
MÄTV

Dubbat 10

Odubbat 10

Friktionsdäck 10

Sommardäck S 10

Sommardäck V 10

Tabell 6.3 Bromsfriktion med låst hjul på slät is .

 

DÄCK ANTAL
MÃTV

Dubbat 10

Odubbat 10

Friktionsdäck 10

Sommardäck S 10

Sommardäck V 10

6.9.3 Friktionsvärden

MEDEL- STAND- MAX- MIN-
VÄRDE AVVIK VÄRDE VÅRDE

0,20 0,01 0,21 0,18

0,14 0,02 0,16 0,11

0,10 0,01 0,11 0,08

0,12 0,01 0,13 0,11

0,08 0,03 0,11 0,04

MEDEL- STAND- MAX- MIN-
VÄRDE AVVIK VÄRDE VÄRDE

0,16 0,02 0,18 0,13

0,11 0,01 0,12 0,10
0,13 0,01 0,14 0,12
0,10 0,01 0,12 0,08

0,09 0,01 0,10 0,07

uppmätta med BV12 på lätt dubbruggad

 

is.

I Tabell 6.4 och 6.5 redovisas friktionsvärdena vid optimalt slip

och läst hjul vid körning med de olika däcken på lätt dubbruggad

is.

Tabell 6.4

DÄCK ANTAL
MATV

Dubbat 9

Odubbat 8

Friktionsdäck 9

Sommardäck S 8

Sommardäck V 7
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Bromsfriktion med optimalt slip på
lätt dubbruggad is

MEDEL- STAND- MAX- MIN-
VÄRDE AVVIK VÄRDE VÄRDE

0,18 '0,01 0,19 0,17

0,14 0,02 0,16 0,12
0,16 0,01 0,18 0,14
0,09 0,00 0,10 0,09

0,07 0,01 0,07 0,06
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Tabell 6.5 Bromsfriktion med låst hjul på lätt dubbruggad is

DÄCK ANTAL MEDEL- STAND- MAX- MIN-
MÄTV VÄRDE AVVIK VÄRDE VÄRDE

Dubbat 5 0,15 0,01 0,15 0,13

Odubbat 5 0,10 0,00 0,10 0,10

Friktionsdäck 5 0,09 0,00 0,09 0,09

Sommardäck S 5 0,09 0,00 0,09 0,09

Sommardäck V 5 0,08 0,00 0,08 0,08

Av Figur 6.1 framgår för vilka slipvärden som körningarna skedde

och hur spridningarna ser ut. Varje symbol redovisar medelvärdet

av friktionen för en mätsträcka på omkring 40 m.

  

6.9.4 Friktionsvärden uppmätta med BV12 på måttligt
dubbruggad is.

I Tabell 6.6 och 6.7 i det följande redovisas friktionsvärdena

vid optimalt slip och låst hjul vid körning med de olika däcken

på måttligt dubbruggad is.

 

 

035*

E (130" 0 DUBBAT DÅçK
| 4 +-ODUBBAT DêCK

K 025* >ä< FRIKTIonDACK
T « A SOMMARDgéiCK s
0 020 a (ägo 0 1:1: SOMMARDACK V

N '
å Qui 'Oi++fiäÄ+ 8
O 4 0%* *x *x* 0

O \;g 0.104 s: A A g
F ' Attiii I! 111

m: ti #11 ii
_ 0.053qt m

000-
F* T I I I 7 T T r 7 I I I ' r 1 I 7 I _r

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ?00

SLIP

Figur 6.1 Bromsfriktion som funktion av slip vid lätt
dubbruggad is
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Tabell 6.6 Bromsfriktion med optimalt slip på måttligt dubb-

 

ruggad is

DÄCK ANTAL MEDEL- STAND- MAX- MIN-
MÃTVÄRDEN VÄRDE AVVIK VÄRDE VÄRDE

Dubbat 8 0,24 0,01 0,25 0,22
Odubbat 9 0,26 0,03 0,31 0,21
Friktionsdäck 12 0,24 0,03 0,30 0,18

Sommardäck S 7 0,15 0,01 0,17 0,14

Sommardäck V 8 0,13 0,02 0,15 0,09

Tabell 6.7 Bromsfriktion med låst hjul på måttligt dubbruggad is
mätt med BV12.

 

DÄCK ANTAL MEDEL- STAND- MAX- MIN-
MÃTVÄRDEN VÄRDE AVVIK VÄRDE VÄRDE

Dubbat 5 0,18 0,01 0,19 0,17

Odubbat' 5 0,13 0,00 0,13 0,12

Friktionsdäck 5 0,11 0,00 0,12 0,11

Sommardäck S 5 0,10 0,00 0,10 0,10

Sommardäck V 5 0,10 0,01 0,10 0,09

Av Figur 6.2 framgår för vilka slipvärden som körningarna skedde
och hur spridningarna ser ut. Varje symbol redovisar medelvärdet
av friktionen för en mätsträcka på omkring 40 m.

035*

_ ++ * H
E 030 +QAÅ* <ODUBBAT DAçK
l ' + *+ *'ODUBBAT DACK
025- K b'$° "K 46m*o*&o% ttFRIKTIoNDACK

T < o+o*;* ASOMMARDACK s

á 020* 0 + +* 'GSOMMARDACK v
N . $+ A *

3 0.15- # .K :522%
C) ' ü ü

E (XD-
F . han
F ut

_ 005*

000-

 

O
O
O

n
m
+
*
*

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

SLIP

Figur 6.2 Bromsfriktion som funktion av slip vid måttligt
dubbruggad is.
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6.9.5 Friktionsvärden uppmätta med BV12 på normalt dubb-

ruggad is.

I Tabell 6.8 och 6.9 nedan redovisas friktionsvärdena vid opti-

malt slip och låst hjul vid körning med de olika däcken på nor-

malt dubbruggad is.

Tabell 6.8 Bromsfriktion vid optimalt slip på normalt dubbruggad
is mätt med BV12.

DÄCK ANTAL MEDEL- STAND- MAX- MIN-
(Michelin) MÄTV VÄRDE AVVIK VÄRDE VÄRDE

Dubbat 9 0,27 0,01 0,28 0,26
Odubbat 10 0,27 0,03 0,31 0,23
Friktionsdäck 9 0,27 0,01 0,28 0,23

Sommardäck s 11 0,18 0,01 0,20 0,17
Sommardäck V 9 0,15 0,01 0,18 0,13

Tabell 6.9 Bromsfriktion med låst hjul på normalt dubbruggad is
mätt med BV12

DÄCK ANTAL MEDEL- STAND- MAX- MIN-
(Michelin) MÄTV VÄRDE AVVIK VÄRDE VÄRDE

Dubbat 5 0,20 0,01 0,21 0,20

Odubbat 5 0,12 0,00 0,12 0,11

Friktionsdäck 5 0,13 0,01 0,13 0,12
Sommardäck S 5 0,11 0,00 0,12 0,11

Sommardäck v 5 0,12 0,01 0,12 0,09
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Av Figur 6.3 framgår för vilka slipvärden som körningarna skedde

och hur spridningarna ser ut. Varje symbol redovisar medelvärdet
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av friktionen för en mätsträcka på omkring 40 m.
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Figur 6.3 Bromsfriktion som funktion av slip vid nor-
malt dubbruggad is.
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A Dubbat vinterdäck

Friktionstal x Odubbat vinterdäck

Optimalt slip a! Friktionsdäck
o Sommardäck S

  

 

03 o Sommardäck V A

As

0,2 A v

46'/ o

0 1 i?
5 dä...h c)

N = Antal dubbvältspassager
I' U I i I

N 0 10 20 30 40

Slät Lätt Måttlig Normal

is Dubbruggning

Friktionstal
Låst hjul A Dubbat vinterdäck

0,3 .1 x Odubbat vinterdäck

ak Friktionsdäck
o Sommardäck S

0 2 O Sommardäck V  

 

N = Antal dubbvältspassager

 

N 0 10 20 30 40

Slät Lätt Måttlig Normal

iS Dubbruggning

Figur 6.4 Dubbruggningens inverkan på bromsfriktionen för
dubbade och odubbade däck
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6.10 Slutsatser och kommentarer

Resultaten har sammanfattats i Figur 6.4.

Friktionsnivåerna på lätt dubbruggad is var vid låst hjul i nivå

med motsvarande värden på helt slät is.

Friktionsnivån höjdes för samtliga däck då underlaget ruggades

ytterligare. Ökningen var mest markant vid optimalt slip.

Friktionsnivåerna på lätt dubbruggad is var vid optimalt slip,

för det dubbade däcket och för sommardäcken, i nivå med motsvar-

ande värden på helt slät is. De odubbade vinterdäcken fick redan

vid lätt dubbruggning en svag friktionsnivåhöjning. (På helt slät

isyta låg sommardäcket av S-typ och de odubbade friktionsdäcken

på samma friktionsnivå även vid optimalt slip).

Det dubbade däcket hade högst friktion på samtliga underlag vid

låst hjul. De odubbade däcken låg på samma friktionsnivå, obe-

roende av om det var vinter- eller sommardäck.

Vid optimalt slip var det dubbade däcket bäst på lätt dubbruggad

is. På måttligt dubbruggad och normalt dubbruggad is var frik-

tionsvärdena för vinterdäcken (dubbat och odubbat vinterdäck samt

friktionsdäck) likvärdiga. Friktionsvärdena för sommardäcken steg

också med ruggningsgraden men låg på alla ytorna på en lägre nivå

än friktionsvärdena för vinterdäcken.

Vid optimalt slip kan man på is i temperaturintervallet -7 till

-14°C kan man vid p 9 a dubbruggning få friktionshöjningar av

storleksordningen 0.07 för sommardäck och 0,1 för odubbade

vinterdäck.

Vid låst hjul blev effekten av dubbruggningen i temperatur-

intervallet -1 till -10°C betydligt mindre i bästa fall ca 20%.

Vid noll graders istemperatur är effekten av dubbruggning

betydligt större både vid optimalt slip och låst hjul.
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Vid optimalt slip kan friktionen höjas med upp till i närheten av

0,3 för odubbade däck och med cirka 0,1 för dubbade däck.

Detta framgår av mätresultat under avsnitt 5, 7 och 8.
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7 KÖRHASTIGHETENS INVERKAN PÅ FRIKTIONEN PÅ SLÄT OCH

DUBBRUGGAD IS

7.1 Syfte

Proven utfördes i syfte att belysa provningshastighetens bety-

delse vid mätning av bromsfriktionen.

7.2 Undersökningens utförande

7.2.1 Mätutrustning

Mätningarna utfördes med VTIs friktionsmätvagnarna BV12 och BV11,

se avsnitt 5.1 och Bilaga 1.

7.2.2 Provbanor

Proven på slät is utfördes på Orsa flygplats Tallhed. Proven på

dubbruggad is utfördes på Piteå flygplats Långnäs. Banan pre-

parerades med VTIs dubbdäcksvält (se avsnitt 5.3). Vädret var

mulet och temperaturen omkring 0°C vid proven på slät is. Vid

proven på dubbruggad is var vädret mulet och luftfuktigheten hög.

Det duggregnade hela dagen och när dubbdäcket kördes snöade det

lätt. Temperaturen var stabil; +2°C i luften och -O,5°C på isen.

Isbanan var på slutet täckt av ett tunt skikt av snö.

7.2.3 Provdäck

De däck som användes i försöket var:

FRIKTIONSDÃCK hastighetsklass T (MICHELIN x M+S 100 185/65 R15).
Detta användes som referensdäck

SOMMARDÄCK hastighetsklass s (MICHELIN MXL 185/70 R14)

DUBBAT VINTERDÄCK hastighetsklass T (UNIROYAL FROST 185/70 R14).

Däcket var dubbat med 105 st dubb som hade ett medeldubbutstick
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på 1,5 mm före och 1,8 mm efter proven

ODUBBAT VINTERDÄCK hastighetsklass T (UNIROYAL FROST 185/70 R14)

Däcken är identiska med de som användes vid de jämförande proven

i avsnitt 5. Detaljerade data återfinns i Tabell 5.1, 5.2 och

5.3. Vid motsvarande prov med personbil användes Gislaved Frost

istället för Uniroyal Frost. Dessa däck skiljer sig dock endast

ifråga om namnet från varandra. De var tillverkade av Gislaved.

Lufttrycket var 190 kPa i sommardäcket och 210 kPa i vinterdäcken

vid alla mätningarna. Hjullasten var 3,43 kN (350 kg)vid samtliga

försök. Lufttrycken valdes enligt STROs rekommendation för

Volvobilar eftersom dessa belastar däcken ungefär lika mycket.

Däcken hade körts 35 mil på asfalt före proven.

7.2.4 Korrigering för rullmotstånd

 

Eftersom man vid mätning med BV12 inte får med rullmotståndet har

alla värden vid optimalt slip korrigerats med avseende på rull-

motstånd i enlighet med avsnitt 5.6.1.

7.2.5 Provningsprogram

 

Proven kördes både i slät och på dubbruggad is i följande sek-

VGHSZ

15 km/h - 30 km/h - 45 km/h - 65 km/h - 65 km/h - 45 km/h -
30 km/h - 15 km/h

Proven började och slutade med 15 km/h, detta för att kompensera

för eventuella förändringar i underlaget. Två hastighetssekvenser

kördes vid variabelt slip och en hastighetssekvens kördes vid

låst hjul för varje provdäck. Vid varje körning utefter banan i
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en hastighet gjordes fem mätningar i följd. En hastighetssekvens

ger således tio mätvärden för varje hastighet.

7.2.5.1 Provningsprogram slät is

FRIKTIONSDÄCK MICHELIN användes som referens och kördes enbart

vid 30 km/h.

Mätningarna ägde rum i följande ordning:

- Polering och friktionsmätning med referensdäcket

- Hastighetssekvens vid låst hjul med sommardäcket

- Två hastighetssekvenser vid variabelt slip med sommardäcket

- Friktionsmätning med referensdäcket

- Hastighetssekvens vid låst hjul med det odubbade vinterdäcket

- Två hastighetssekvenser vid variabelt slip med det odubbade
vinterdäcket

- Friktionsmätning med referensdäcket

- Hastighetssekvens vid låst hjul med det dubbade vinterdäcket

- Två hastighetssekvenser vid variabelt slip med det dubbade
vinterdäcket

Vid friktionsmätningarna med de odubbade däcken kördes mätningar-

na omväxlande i två olika spår med 1,4 m avtånd för att få en god

jämförelse med parallellt utförda bilprov

7.2.5.2 Provningsprogram dubbruggad is

Vid friktionsmätningarna med det dubbade däcket flyttades spåret

i sidled mellan varje körning.

BVll användes för att kontrollera friktionsnivån vid proven på

dubbruggad is.

VTI RAPPORT 354



40

Mätningarna ägde rum i följande ordning:

Dubbruggning

Hastighetssekvens vid låst hjul med sommardäcket

BV11

Dubbruggning

BV11

Två hastighetssekvenser vid variabelt slip med sommardäcket

BV11

Dubbruggning

BV11

Två hastighetssekvenser vid variabelt slip med sommardäcket

BV11

Dubbruggning

BVll

Hastighetssekvens vid låst hjul med det odubbade vinterdäcket

BV11

Två hastighetssekvenser vid variabelt slip med det odubbade
vinterdäcket

BV11

Dubbruggning

BV11

Hastighetssekvens vid låst hjul med det dubbade vinterdäcket

BV11

Två hastighetssekvenser
vinterdäcket

vid variabelt slip med det dubbade

BV11

Två hastighetssekvenser
vinterdäcket

vid variabelt slip med det dubbade

BV11
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Hela sekvenserna utom den första (sommardäck låst hjul) kördes i

samma spår. Nytt spår användes dock för varje sekvens.

Mätningen av friktionskoefficienten med BV11 skedde vid en has-

tighet av 30 km/h.

Friktionen mättes över en sträcka på 220 - 260 m. Medelvärdet på

friktionskoefficienten beräknades över denna sträcka.

7.3 Resultat

7.3.1 Bromsfriktionens hastighetsberoende på slät is

Mätningarna med referensdäcket visade att friktionen steg under

dagen.

Följande resultat erhölls vid friktionskoefficientmätning vid

låst hjul med referensdäcket:

- 0,10 vid den inledande mätningen

- 0,12 vid mätningen före sekvenserna med det odubbade vinter-
däcket

- 0,13 vid mätningen före sekvenserna med det dubbade vinter-
däcket

Friktionskoefficienterna för olika hastigheter vid optimalt slip

och låst hjul framgår av Tabell 7.1 och 7.2.

Av Bilaga 3 sid 1 framgår för vilka slip som körningarna skedde

och hur spridningen ser ut. Varje symbol redovisar medelvärdet

för friktionen över en sträcka på ca 40 m. Av diagrammet framgår

en tendens till förskjutning av friktionsmaximum.mot lägre slip-

värden vid högre hastighet.
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Tabell 7.1 Friktionens hastighetsberoende på slät is vid opti-
malt slip för ett sommardäck, ett odubbat vinterdäck
och ett dubbat vinterdäck mätt med BV12

 

DÄCK HASTIGHET ANTAL FRIKTION VID OPTIMALT SLIP

Medel- Stand- Min- Max-

(km/h) värde avvik värde värde

Sommar S 15 18 0,10 0,02 0,07 0,14

Sommar S 30 14 0,11 0,02 0,08 0,13

Sommar S 45 11 0,11 0,02 0,10 0,13

Sommar S 65 5 0,10 0,01 0,09 0,11

Medelvärde f = 0,11 hastighetsberoende ej påvisat

Odubbat 15 11 0,14 0,02 0,11 0,16
Odubbat 30 14 0,14 0,02 0,11 0,18
Odubbat 45 11 0,13 0,02 0,10 0,14
Odubbat 65 12 0,12 0,02 0,09 0,14
Regrlinje f = 0,15 - 0,0004 V friktionsminskning 0,004/10 km/h

Dubbat 15 15 0,19 0,02 0,17 0,23
Dubbat 30 15 0,20 0,02 0,16 0,24
Dubbat 45 15 0,20 0,02 0,17 0,23
Dubbat 65 11 0,21 0,02 0,18 0,23
Regrlinje f = 0,19 + 0,0004 V friktionsökning 0,004/10 km/h

Tabell 7.2 Friktionens hastighetsberoende på slät is vid låst
hjul för ett sommardäck, ett odubbat vinterdäck och
ett dubbat vinterdäck mätt med BV12

 

DÄCK HASTIGHET ANTAL FRIKTION VID LÅST HJUL

Medel- Stand- Min- Max-

(km/h) värde avvik värde värde

Sommar 8 15 24 0,08 0,01 0,07 0,10
Sommar S 30 20 0,08 0,01 0,06 0,11
Sommar S 45 17 0,09 0,01 0,07 0,10

Sommar 8 65 16 0,09 0,01 0,07 0,10
Regrlinje f = 0,08 + 0,0002 V friktionsökning 0,002/10 km/h

Odubbat 15 10 0,13 0,02 0,10 0,16

Odubbat 30 10 0,12 0,01 0,10 0,13
Odubbat 45 10 0,13 0,02 0,10 0,17
Odubbat 65 8 0,13 0,01 0,11 0,14
Medelvärde f = 0,13 Hastighetsberoende ej påvisat

Dubbat 15 10 0,16 0,03 0,11 0,19
Dubbat 30 10 0,18 0,02 0,16 0,21
Dubbat 45 10 0,20 0,02 0,17 0,25
Dubbat 65 8 0,22 0,02 0,20 0,25
Regrlinje f = 0,14 + 0,0012 V friktionsökning 0,012/10 km/h
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7.3.2 Bromsfriktionens hastighetsberoende på dubbruggad is.

Friktionskoefficienterna för olika hastigheter vid optimalt slip

och låst hjul framgår av Tabell 7.3 och 7.4 nedan.

Av Bilaga 3 sid 2 framgår för vilka slip som körningarna skedde

och hur spridningen ser ut. Varje symbol redovisar medelvärdet

för friktionen över en sträcka på ca 40 m. Av diagrammet framgår

att det finns en tendens till förskjutning av friktionsmaximum

mot lägre slipvärden vid Ökande hastighet.

Tabell 7.3 Friktionens hastighetsberoende på dubbruggad is vid
optimalt slip för ett sommardäck, ett odubbat vin-
terdäck och ett dubbat vinterdäck mätt med BV12

 

DÄCK HASTIGHET ANTAL FRIKTION VID OPTIMALT SLIP BV11

Medel- Stand- Min- Max- Medel-
(km/h) värde avvik värde värde värde

Sommar S 15 25 0,24 0,02 0,19 0,28

Sommar S 30 25 0,24 0,03 0,19 0,31 0,23
Sommar S 45 21 0,26 0,02 0,21 0,31
Sommar S 65 19 0,25 0,03 0,17 0,30
Regrlinje f = 0,24 + 0,0003 V friktionsökning 0,003/10km/h

Odubbat 15 20 0,16 0,02 0,13 0,22
Odubbat 30 20 0,16 0,02 0,12 0,20 0,14
Odubbat 45 20 0,17 0,04 0,09 0,23
Odubbat 65 20 0,17 0,03 0,13 0,23
Regrlinje f = 0,16 + 0,0002 V friktionsökning 0,002/10km/h

Dubbat 15 13 0,43 0,07 0,35 0,54
Dubbat 30 10 0,46 0,07 0,34 0,55 0,35
Dubbat 45 12 0,45 0,05 0,39 0,51
Dubbat 65 10 0,47 0,06 0,40 0,55
Regrlinje f = 0,43 + 0,0007 V friktionsökning 0,007/10 km/h
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Tabell 7.4 Friktionens hastighetsberoende på dubbruggad is vid
låst hjul för ett sommardäck, ett odubbat vinterdäck
och ett dubbat vinterdäck mätt med BV12

 

DÄCK HASTIGHET ANTAL MEDEL- STAND- MIN- MAX- BVll
(KM/H) VÄRDE AVVIK VÄRDE VÄRDE

Sommar S 15 10 0,18 0,01 0,17 0,21

Sommar S 30 20 0,17 0,01 0,14 0,20 0,24

Sommar S 45 10 0,19 0,01 0,17 0,20

Sommar S 65 9 0,20 0,01 0,18 0,21

Regrlinje f = 0,17 + 0,0005 V friktionsökning 0,005/10km/h

Odubbat 15 10 0,18 0,02 0,14 0,21

Odubbat 30 10 0,18 0,01 0,17 0,20 0,17
Odubbat 45 10 0,18 0,01 0,17 0,20
Odubbat 65 10 0,18 0,01 0,17 0,21
Medelvärde f = 0,18 hastighetsberoende ej påvisat

Dubbat 15 10 0,29 0,04 0,23 0,33
Dubbat 30 10 0,29 0,04 0,23 0,34 0,43

Dubbat 45 9 0,29 0,03 0,25 0,33
Dubbat 65 10 0,30 0,02 0,27 0,34
Medelvärde f 0,29 hastighetsberoende ej påvisat

7.4 Friktionsvârden uppmätta med BV11 på dubbruggad is

Friktionskoefficient BVll

Mätningsprogram och resultat:

- efter sommardäckets provserie vid låst hjul: 0,24

- före sommardäckets första provserie vid opt slip: 0,25

- efter sommardäckets första provserie vid opt slip: 0,21

- före sommardäckets andra provserie vid opt slip: 0,24

- efter sommardäckets andra provserie vid opt slip: 0,21

- före det odubbade vinterdäckets provserie: 0,13

- efter det odubbade vinterdäckets provserie vid låst hjul: 0,20

- efter det odubbade vinterdäckets provserie: 0,14

- före det dubbade vinterdäckets provserie vid låst hjul: 0,45

- efter dubbade vinterdäckets provserie vid låst hjul: 0,40

- efter dubbade vinterdäckets första provserie vid opt slip: 0,35

- efter dubbade vinterdäckets andra provserie vid opt slip: 0,30

Som synes var friktionen mycket ojämn och vid körning av det

odubbade vinterdäcket var den mycket låg.
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7.5 Slutsatser och kommentarer

Körhastighetens inverkan på friktionen var liten. För det dubb-

däck som provades ökade friktionen något med hastigheten på slät

is och på dubbruggad is vid optimalt slip. Den största effekten

ca 0,01/10 km/h erhölls med låst hjul på slät is. För motsvarande

odubbade däck var friktionens hastighetsberoende försumbart.

Detta gällde även sommardäcket utom vid låst hjul på dubbruggad

is där en ökning med 0,005/10 km/h erhölls. Höga provningshastig-

heter ger således en överskattning av dubbdäckens friktion och

låga en underskattning. Den vid däckjämförelsen valda provnings-

hastigheten 30 km/h bedöms som en lämplig nivå. Som jämförelse

kan nämnas att ECE använder tiden för hastighetsminskning mellan

40 och 20 km/h för beräkning av referensfriktion vilket motsvarar

friktionsmätning vid 30 km/h om man räknar med linjärt hastig-

hetsberoende.

När hastigheten ökades försköts optimum mot lägre slipvärden.

Prov med referensdäck visade en svag friktionsökning hos under-

laget på slät is. Detta bör inte ha påverkat resultatet från

hastighetsjämförelsen. Vid en jämförelse mellan däcken bör vär-

dena normaliseras mot referensdäckets friktion.

Friktionen var mycket ojämn på det dubbruggade underlaget. Frik-

tionen var kontinuerligt stigande när dubbdäcket provades. Sprid-

ningen i data är stor vilket gör att osäkerheten i resultatet är

större än vid proven på slät is. Vid jämförande prov mellan dub-

bade och odubbade däck har provningshastigheten liten inverkan.

Vid prov med låst hjul kommer dock hög provningshastighet att

vara fördelaktig för dubbade däck. Den valda relativt låga prov-

ningshastigheten (30 km/h) bedöms ge en god bild av retardations-

relationerna vid bromsning från 50 km/h. Vid bromsning från högre

hastighet är dubbdäcken bättre än vad resultaten anger vid broms-

ning med låsta hjul.
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8 KOMPLETTERANDE MÄTNINGAR FÖR JÄMFÖRELSE MELLAN OLIKA
MÄTMETODER

8.1 Syfte

Studier av jämförbarheten mellan friktionsmätningar med en per-

sonbil, BV12 och VTIs stationära däckprovningsanläggning.

8.2 Omfattning

8.2.1 Prov med personbil med tre däcktyper

 

Bromsprov med låsta hjul och ABS-bromsning på slät och ruggad
is uppdelade på:

- studie av friktionens hastighetsberoende mellan 15 och 65 km/h,

- däckjämförelse vid mäthastighet 30 km/h,

- slalomkörning för mätning av maximal sidacceleration vid ca
30 km/h på slät is.

8.2.2 Prov med BV12 med samma däcktyper som för personbilen
samt med ASTM standardiserade referensdäck 1136

Proven som kördes samtidigt som personbilen omfattade bromsprov

med låst hjul och optimalt slip på slät och ruggad is uppdelade

pa:

- studie av friktionens hastighetsberoende,

- däckjämförelser vid 30 km/h.

BV12-mätningarna ingår samtidigt i Övriga delprojekt som genom-

förts med detta mätfordon.

8.2.3 Prov med VTIs stationära däckprovningsanläggning

Prov utfördes med VTIs stationära dåckprovningsanläggning med tio

av de däck somprovats med BV12 varav tre var av samma typ som de
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som provats med personbil.

Proven gjordes på slät is vid en mäthastighet av ca 30 km/h och

omfattade:

- bromsprov avseende friktion vid optimalt slip och låst hjul
med samtidig uppmätning av friktionen som funktion av slip
från 0 - 100%,

- sidfriktionsprov inom avdriftsvinkelområdet 0 - 20° med utvär-
dering av sidfriktionsmaximum samt sidfriktionen vid 20° av-
driftsvinkel. Sidfriktionen som funktion av avdriftsvinkeln
registerades samtidigt.

8.3 Bromsprov med personbil

8.3.1 Provfordon

Provfordonet var en personbil typ Audi 100 cc Avant 1985 utrustad

med urkopplingsbart ABS (Antilock Brake System, sk låsningsfria

bromsar). Bilens vikt var vid proven ca 1 500 kg varav ca 850 kg

vilade på framaxeln.

8.3.2 Mätutrustning

 

Bilen var försedd med fordonsfixerade elektroniska accelero-

metrar för mätning i längdled och sidled. Utrustningen var av

typ G-analyst tillverkad av Valentine Research Inc Cincinnati,

Ohio, USA med digital registrering av tio mätvärden per sekund.

Korrigering för inverkan av tipp- och krängvinkel gjordes genom

inmatning av fjädringsdata i utrustningens elektronikenhet.

Hastigheten avlästes direkt från entill bilens hastighetsmätar-

kabel ansluten digital hastighetsmätare av typ Digitrip.

8.3.3 Provbanor

Proven utfördes delvis på Orsa flygfält Tallhed och delvis på

Långnäs flygfält nära Piteå. Proven i Orsa utfördes på slät is
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medan proven på Långnäs flygfält utfördes på såväl slät is som

dubbruggad is. Banorna var desamma som användes vid mätningarna

med friktionsmätvagn BV12. Dubbruggningsutrustningen finns be-

skriven i avsnitt 5.3.

8.3.4 Provdäck

Vid proven användes tre uppsättningar nya däck inkörda på barmark

mellan 500 - 2 000 km:

- sommardäck SM, av typ Michelin MXL 185/70 R 14,
hastighetsklass T (190 km/h),

- odubbat dubbningsbart vinterdäck ODU, av typ Gislaved Frost
185/70 R 14, hastighetsklass T,

- samma typ vinterdäck i fulldubbat utförande FDU,dvs med 105
dubbar och dubbutstick i medeltal 1,5 mm före proven och 1,1 mm

och 1,0 mm för fram- resp bakhjul efter proven.

8.3.5 Provningsprogram

 

8.3.5.1 Studie av friktionens hastighetsberoende

Denna studie utfördes på slät och dubbruggad is parallellt med

motsvarande prov med BV12, som redovisats i avsnitt 6. Vid proven

på dubbruggad is blev dock personbilsförsöken tidsförskjutna så

att i motsats till BV12-mätningarna även de odubbade vinterdäcken

kom att köras vid den högre friktionsnivå som uppstod i samband

med temperaturfall mot slutet av dagen.

För varje däcktyp kördes fyra bromsprov vid varje hastighet i en

symmetrisk provserie enligt Tabell 8.1

Tabell 8.1 Provningsprogram för studie av friktionens hastig-
hetsberoende

PROV NR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
HASTIGHET (km/h) 15 30 45 65 65 45 30 15 15 30 45 65 65 45 30 15
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Provningsprogrammet genomfördes dels med alla hjulen låsta , dels

med alla hjulen ABS-bromsade för varje uppsättning provdäck. Vid

det enskilda bromsprovet påbörjades bromsningen vid en hastighet

som låg ca 5 km/h över den nominella provhastigheten och avslu-

tades när hastigheten sjunkit minst 10 km/h.

8.3.5.2 Studie av broms- och sidfriktion på slät is

Studien utfördes samtidigt med och på samma bana som en serie

jämförande prov med BV12. Med BV12 mättes dock bara friktionen

vid låst hjul (se avsnitt 8.5). Provningsprogrammet framgår av

Tabell 8.2.

Bromsproven med personbilen utfördes på samma sätt som vid has-

tighetsstudien i avsnitt 8.3.5.1.

Kurvkörningen utfördes i form av en slalomkörning mellan koner

med 40 m avstånd. Körningen gjordes vid en hastighet mellan 30 -

40 km/h varvid rattrörelsen avpassades så att maximal sidac-

celeration erhölls.

8.3.6 Utvärdering

 

Däckens bromsfriktion beräknades ur medelretardationen under

1 sek med början ca 1 sek efter påbörjad retardation.

Däckens sidfriktion beräknades som medelvärdet över ca 0,5 sek av

den maximalt uppträdande sidaccelerationen.

8.3.7 Resultat

8.3.7.1 Bromsfriktionens hastighetsberoende på slät is mätt

med personbil

Resultaten av studien av friktionens hastighetsberoende för de

tre däcktyperna på slät is vid bromsning med ABS och med låsta
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hjul visas i Tabell 8.3 och 8.4. Temperaturen var vid dessa för-

sök O°C. Av tabellerna framgår att hastighetsberoendet är försum-

bart för samtliga däcktyper vid ABS-bromsning. Detsamma gäller

för låst hjul utom för dubbdäcket där bromsfriktionen stiger

något med ökad hastighet. Resultaten stämmer kvalitativt väl med

resultaten erhållna med friktionsmätvagn BV12. Friktionsnivån var

något högre för BV12 och likaså var hastighetsberoendet något

starkare för BV12. Detta kan förklaras av att två däck (framhjul

och bakhjul) provas i samma spår med litet tidsmellanrum vid

bilproven. Poleringseffekten sänker friktionen.

Tabell 8.2 Provningsprogram för studie av broms- och sidfriktion
på slät is.

Referensmätning med BV 11

Provserie nr 1 med personbil: Sommardäck SM; ABS, låsta hjul,
ABS, låsta hjul, kurvkörning

Mätning med BV12: Sommardäck SM, ASTM, Sommardäck SM

Provserie nr 2 med personbil: Sommardäck SM; ABS, låsta hjul,
ABS, låsta hjul, kurvkörning

Mätning med BV12: Sommardäck SM, ASTM

Referensmätning med BVll

Provserie nr 3 med personbil: Odubbat vinterdäck ODU; ABS, låsta
hjul, ABS, låsta hjul, kurvkörning

Mätning med BV12: odubbat vinterdäck ODU, ASTM, Vinterdäck ODU

Provserie nr 4 med personbil: Odubbat vinterdäck ODU; ABS, låsta
hjul, ABS, låsta hjul, kurvkörning

Mätning med BV12: Odubbat vinterdäck ODU, ASTM

Referensmätning med BVll

Provserie nr 5 med personbil: Dubbat vinterdäck FDU; ABS, låsta
hjul, ABS, låsta hjul, kurvkörning

Mätning med BV 12: Dubbat vinterdäck FDU, ASTM, Dubbat vinterdäck
FDU

Provserie nr 6 med personbil: Dubbat vinterdäck FDU; ABS, låsta
hjul, ABS, låsta hjul, kurvkörning

- Mätning med BV12: Dubbat vinterdäck FDU, ASTM
- Referensmätning med BV 11
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Tabell 8.3 Friktionens hastighetsberoende på slät is vid ABS-
bromsning för ett sommardäck, ett odubbat vinterdäck
och ett dubbat vinterdäck. Prov med personbil

DÄCK HASTIGHET ANTAL FRIKTION VID ABS-BROMSNING

Medel- Stand- Min- Max-

(km/h) värde avvik värde värde

Sommar S 15 5 0,07 0,00 0,07 0,09

Sommar S 30 4 0,06 0,01 0,05 0,07

Sommar S 45 4 0,07 0,01 0,06 0,09

Sommar S 65 4 0,08 0,01 0,07 0,09
Medelvärde f 0,07 hastighetsberoende ej påvisat

Odubbat 15 5 0,10 0,01 0,09 0,10
Odubbat 30 4 0,09 0,01 0,08 0,09
Odubbat 45 4 0,09 0,01 0,08 0,09
Odubbat 65 4 0,10 0,01 0,09 0,11
Medelvärde f 0,09 hastighetsberoende ej påvisat

Dubbat 15 4 0,18 0,01 0,16 0,19
Dubbat 30 4 0,17 0,03 0,13 0,21
Dubbat 45 4 0,17 0,03 0,15 0,21
Dubbat 65 4 0,17 0,01 0,16 0,18
Medelvärde f 0,17 hastighetsberoende ej påvisat

Tabell 8.4 Friktionens hastighetsberoende på slät is vid låsta
hjul för ett sommardäck, ett odubbat vinterdäck och
ett dubbat vinterdäck. Prov med personbil

DÄCK HASTIGHET ANTAL FRIKTION VID LÅST HJUL

Medel- Stand- Min- Max-

(km/h) värde avvik värde värde

0,07 0,00 0,07 0,09
Sommar S 30 0,06 0,01 0,06 0,07
Sommar S 45 0,07 0,00 0,07 0,07
Sommar S 65 4 0,07 0,01 0,06 0,08
Medelvärde f 0,07 hastighetsberoende ej påvisat

Sommar S 15

w
w
p

Odubbat 15 5 0,10 0,01 0,09 0,11
Odubbat 30 4 0,10 0,01 0,08 0,11
Odubbat 45 4 0,10 0,01 0,10 0,11
Odubbat 65 4 0,09 0,02 0,07 0,11
Medelvärde f 0,10 hastighetsberoende ej påvisat

Dubbat 15 4 0,16 0,01 0,15 0,17
Dubbat 30 4 0,17 0,01 0,15 0,18
Dubbat 45 4 0,18 0,02 0,16 0,20
Dubbat 65 4 0,20 0,01 0,19 0,21
Regrlinje f = 0,15 + 0,0008 V, friktionsökning 0,008/10 km/h
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8.3.7.2 Bromsfriktionens hastighetsberoende på dubbruggad is
mätt med personbil

Resultaten av studien av friktionens hastighetsberoende för de

tre däcken på dubbruggad is visas i Tabell 8.5 och 8.6. Tempera-

turen var vid sommardäcksproven O°C med lätt duggregn. Vid vin-

terdäcksproven sjönk temperaturen till någon minusgrad och regnet

övergick till lätt snöfall. Av tabellerna framgår att friktionens

hastighetsberoende för sommardäcket var försumbart vid såväl op-

timalt slip som låst hjul. Det odubbade vinterdäcket uppvisade

inte heller något hastighetsberoende vid låst hjul. Däremot var

det kraftigt vid optimalt slip. För det dubbade vinterdäcket

fanns ett påvisbart hastighetsberoende vid såväl optimalt slip

som läst hjul av samma storleksordning som på den släta isen.

Isytan hade dock i väsentlig grad ändrat karaktär vid försöken

med vinterdäcken på grund av sjunkande temperatur i samband med

lätt regn som övergick till lätt snöfall. Resultatet blev en yta

med mycket hög friktion. Spridningen i värdena var samtidigt stor

vilket gör att dessa resultat bör verifieras ytterligare.

Samtidigt är denna. typ av underlag inte så intressant för

dubbdäcksstudier eftersom friktionen är så hög att det möjliga

procentuella friktionstillskottet inte blir så högt.

8.3.7.3 Broms- och sidfriktion på slät is mätt med personbil

Referensmätningarna med friktionsmätvagn BV11 gav en medelfrik-

tion på 0,10 med ett största värde på 0,11 och ett minsta värde

på 0,09. Eftersom denna variation ligger inom gränserna för

mätnoggrannheten har friktionen betraktats som konstant och jäm-

förelser görs därför utan korrektion. Detta gäller även för mät-

ningarna med BV12. Resultaten av personbilsmätningarna redovisas

i Tabell 8.7. Av tabellen framgår att friktionsnivån med odubbade

däck är mycket låg och att skillnaden mellan resultaten för

sommardäck och odubbat vinterdäck är marginell. Dubbeffekten vid

ABS-bromsning var 0,07 och vid låst hjul 0,05. Bromssträckan från

70 km/h vid friktion 0,08 är för det odubbade däcket är 241 m.

Genom dubbning som ger friktionstillskottet 0,07 (87,5% av det

odubbade däckets friktion) förkortas bromssträckan med 113 m
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eller 47%. Då det dubbade fordonet stannat har det odubbade

hastigheten 32,5 km/h, om de börjar bromsa samtidigt. Resultaten

av kurvtagningsproven är likvärdiga för sommardäcket och det

odubbade vinterdäcket. Dubbdäcket uppvisar ett friktionstillskott

på 0,04 - 0,05 jämfört med de odubbade däcken vilket vid en

friktion på 0,12 för det odubbade däcket innebär 30 - 40%

friktionsökning.

Tabell 8.5 Friktionens hastighetsberoende på dubbruggad is vid
ABS-bromsning för ett sommardäck, ett odubbat vin-

terdäck och ett dubbat vinterdäck. Prov med personbil

DÄCK HASTIGHET ANTAL FRIKTION VID OPTIMALT SLIP BV11

Medel- Stand- Min- Max- Medel-

(km/h) värde avvik värde värde värde

Sommar S 15 5 0,16 0,01 0,15 0,17

Sommar S 30 4 0,16 0,03 0,14 0,20 0,23
Sommar S 45 4 0,17 0,03 0,14 0,20

Sommar S 65 4 0,17 0,01 0,15 0,18

Regrlinje f = 0,15 + 0,00025 V Friktionsökning 0,003/10 km/h

0,35 0,03 0,30 0,38
Odubbat 30 0,41 0,04 0,36 0,46 0,43
Odubbat 45 0,44 0,03 0,39 0,46
Odubbat 65 4 0,45 0,05 0,38 0,51
Regrlinje f 0,33 + 0,002 V Friktionsökning 0,02/10 km/h

Odubbat 15

y
b
-
p
b
s
b

Dubbat 15 2 0,35 - 0,34 0,35
Dubbat 30 3 0,37 - 0,35 0,39 0,35
Dubbat 45 2 0,35 - 0,34 0,36
Dubbat 65 3 0,39 - 0,38 0,39
Regrlinje f = 0,34 + 0,00065 V Friktionsökning 0,006/10 km/h
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Tabell 8.6 Friktionens hastighetsberoende på dubbruggad is vid
låst hjul för ett sommardäck, ett odubbat vinterdäck
och ett dubbat vinterdäck. Prov med personbil

 

DÄCK HASTIGHET ANTAL FRIKTION VID OPTIMALT SLIP BVll

Medel- Stand- Min- Max- Medel-

(km/h) värde avvik värde värde värde
Sommar S 15 4 0,13 0,01 0,13 0,14

Sommar S 30 3 0,15 0,02 0,14 0,15 0,24

Sommar S 45 3 0,14 0,01 0,13 0,15

Sommar S 65 4 0,14 0,00 0,14 0,15

Medelvärde f 0,14 Hastighetsberoende ej påvisat

Odubbat 15 0,13 0,003 0,13 0,13
Odubbat 30 0,13 0,002 0,13 0,14 0,43
Odubbat 45 0,13 0,003 0,13 0,13
Odubbat 65 4 0,14 0,01 0,13 0,15
Medelvärde f = 0,13 Hastighetsberoende ej påvisat

h
a
n
-
b
h

Dubbat 15 2 0,28 - 0,27 0,28
Dubbat 30 2 0,27 - 0,26 0,27 0,35
Dubbat 45 2 0,30 - 0,28 0,32
Dubbat 65 2 0,31 - 0,31 0,31
Regrlinje f = 0,26 + 0,0008 V , friktionsökning 0,008/10 km/h

Tabell 8.7 Broms och sidfriktion på slät is mätt med personbil

 

DÄCKTYP PROVTYP ANTAL FRIKTIONSVÃRDE

PROV Medel Max Min

Sommardäck ABS 4 0,07 0,08 0,07

(Michelin) Lästa hjul 4 0,09 0,09 0,08
Kurva Höger 5 0,11 0,11 0,10

Vänster 6 0,12 0,15 0,11

Odubbat vinterdäck ABS 4 0,08 0,09 0,07

(Gislaved Frost) Låsta hjul 4 0,08 0,09 0,08
Kurva Höger 5 0,12 0,14 0,10

Vänster 6 0,12 0,15 0,11

Dubbat vinterdäck ABS 2 0,15 0,18 0,14

(Gislaved Frost) Låsta hjul 2 0,13 0,15 0,12
Kurva Höger 6 0,17 0,19 0,15

Vänster 6 0,16 0,19 0,15

13- och lufttemperatur låg omkring 0°C
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8.4 Referensmâtning med friktionsmâtvagn BV11

Fem referensmätningar med friktionsmätvagn BV11 gav en medel-

friktion på 0,10 med ett största värde på 0,11 och ett minsta

värde på 0,09. Eftersom denna variation är av samma storlek som

mätnoggrannheten har friktionen betraktats som konstant och jäm-

förelser görs därför utan korrektion. Detta gäller även för mät-

ningarna med BV12.

8.5 Prov med BV12 på slät is parallellt med personbils-
prov

8.5.1 Provfordon

Friktionsmätvagn BV12. Fordonet beskrives närmare i Bilaga 1.

8.5.2 Provbana

Långnäs flygplats näraPiteå. Bana med slät is anlagd på flyg-

fältet.

8.5.3 Provdäck

Fyra provdäck användes:

SM - Sommardäck (Michelin)

ASTM - Allvädersdäck (ASTM Referensdäck )

ODU - Odubbat vinterdäck (Uniroyal Frost)
FDU - Dubbat vinterdäck (Uniroyal Frost) 105 dubbar,

utstick 1,2 mm

Däcken var desamma som ingick i undersökningarna som redovisats

under avsnittet 3. Uniroyal Frost och Gislaved Frost är samma

däck med olika försäljningsnamn.
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8.5.4. Provningsprogram

 

Proven kördes på samma bana som personbilen jämnt fördelade på

vänster- och högerspår enligt Tabell 8.8. Vid varje körning med

ett däck gjordes fem mätningar i rad med låst hjul utefter resp

spår. Varje körning enligt tabellen nedan gav således tio mät-

värden.

Tabell 8.8 Provningsprogram för bromsprov med BV12 på slät is
parallellt med personbil

(Personbil SM)

BV12: MS, ASTM, SM
(Personbil SM)

BV12: SM

(Personbil ODU)

BV12: ODU, ASTM, ODU
(Personbil ODU)

BV12: ODU, ASTM, SM

(Personbil FDU)

BV12: FDU, ASTM, FDU, ASTM

8.5.5 Resultat

Provningsresultaten redovisas i Tabell 8.9.

Tabell 8.9 Bromsfriktion med låst hjul på slät is mätt med BV12

 

DÄCKTYP ANTAL FRIKTIONKOEFFICIENT VID LÅST HJUL

PROV Medel- Stand- Max- Min-

vårde avvik värde värde

SM 40 0,09 0,01 0,10 0,08

ASTM 35 0,08 0,01 0,09 0,07

ODU 30 0,09 0,01 0,11 0,08

FDU 30 0,14 0,02 0,17 0,11

Is- och lufttemperatur låg omkring 0°C.

8.6 Jämförande broms- och sidfriktionsmâtningar på slät
is utförda i VTIs stationära däckprovningsanläggning

8.6.1 Provutrustning

 

Vid mätningarna användes VTIs däckprovningsanläggning för funk-
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tionsprovning av däck. Denna som beskrivs närmare i Bilaga 4

består av en stationär vridbar hjulupphängning för mäthjulet.

Hjulupphängningen är försedd med mätdon för mätning av längs-

riktade, sidriktade och vertikala krafter på däcket. Vägbanan

består av en rörlig 55 m lång balk som via en stålkabel accele-

reras till önskad hastighet av drivmotorn till VTIs krockbana

eller som vid de aktuella mätningarna av en lastbil. Anläggningen

har utrustning för isbeläggning av banan och kylning av den fri-

stående byggnad i vilken bana och mätutrustning är inrymd. I

Figur 8.1 visas en interiör från anläggningen.

8.6.2 Isbana

Isbanan framställdes med en speciell isläggningsmaskin som bygger

upp isen genom successiv påläggning av tunna vattenskikt på den i

förväg kylda vägbanebalken. Den resulterande isen är glasklar med

slät plan yta som användes utan annan förbearbetning än en

bromsning med låst hjul med odubbat däck innan mätning.

8.6.3 Provdäck

Vid proven användes följande däck som är identiska med de som

användes vid mätningarna med BV 12. Se Tabell 3.1 - 3.4.

DUBBAR

Antal Utstick
st mm

SM - nytt sommardäck Michelin MXL
ASTM - nytt odubbat allvädersdäck ASTM E1136-86
ODU - nytt odubbat vinterdäck Uniroyal Frost
FDU - nytt fulldubbat vinterdäck Uniroyal Frost 105 1,8
FRM - nytt friktionsdäck Michelin XM+S 200
ODC - nytt odubbat vinterdäck Continental 74OE
FDC - nytt fulldubbat vinterdäck Continental 740E 110 1,1
HDC - nytt halvdubbat vinterdäck Continental 74OE 56 1,1
SFDC - slitet fulldubbat vinterdäck Continental 740E 110 0,6
SHDC - slitet halvdubbat vinterdäck Continental 740E 56 0,6

8.6.4 Provens utförande

 

Provningshastigheten var nominellt 30 km/h och hjulbelastningen
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nominellt 3,5 kN. Ringtrycket var 210 kPa för vinterdäck och

190 kPa för sommardäck. Provdäcken förvarades minstett dygn i

provningslokalen vars lufttemperatur låg nära 0° oberoende av

istemperaturen. Någon körning av däcken gjordes inte före proven

utöver vad som framgår av det följande.

Vid ett bromsfriktionsprov kördes däcket först i låg hastighet

(0,5 m/s) vid aktuellt provningsvärde på hjullast och ringtryck

för mätning av rullningsomkrets. Därefter accelererades banan upp

till önskad provningshastighet och vid en förutbestämd punkt på

banan ansattes hjulbromsen med en förinställd tryckhöjningshas-

tighet som gav hjullåsning efter ca 0,5 sek. Hjullåsningen bibe-

hölls under resten av provförloppet (ca 2 sek). Två sådana broms-

förlopp kördes efter varandra i samma spår även med dubbdäck. Me-

delvärdet av dessa två körningar anses motsvara den bromsfriktion

som uppnås med en bil där framhjul och bakhjul går i samma spår.

Provet illustreras grafiskt i Figur 8.2.

Sidfriktionsproven utfördes på likartat sätt med den skillnaden

att däckets rullningsomkrets inte behövde mätas och att i stället

för bromsansättning hela hjulupphängningen med mäthjul vreds från

0 - 20° medsols sett uppifrån. Avdriftsvinkeln 5° uppnåddes efter

ca 1 sek och 20° efter ytterligare 1 sek. Den lägre vridhastig-

heten i början motiveras av att sidkraften ändras mest i vinkel-

området O - 5° vid körning på is och att kraftuppbyggnaden tar

viss tid.

Den valda vridriktningen ger en simulering av förhållandena för

ett kurvytterhjul. För däck med assymmetrisk dubbning erhålles

således det gynnsammaste sidfriktionsvärdet. Liksom i bromsnings-

fallet kördes två körningar i samma spår med ett däck vars

medelfriktion motsvarar förhållandena för en bil. Provet illust-

reras grafiskt i Figur 8.3.

Utrustningen medger sidförflyttning av hjulet så att mätning i

tre skilda spår kunde göras. Sex körningar med dubbdäck kunde

således göras innan isen måste förnyas. Detta gjordes genom ök-

ning av istjockleken under en provdag. Borttagning av is gjordes
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genom smáltning och bortsugning av det bildade vattnet efter det

att proven avslutats för dagen.

 Fi ur 8.1 VTIs däckprovningsanläggning
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Bromsfriktion
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Figur 8.2 Mätning av bromsfriktion. Grafisk presentation
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Figur 8.3 Mätning av sidfriktion. Grafisk presentation
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8.6.5 Provningsprogram

 

Provningsprogrammet omfattade:

- jämförelse mellan nya fulldubbade och odubbade däck.

(Provserie 522, 524, 525, 608, 609, 613, 614 och 615)

- jämförelse mellan nya odubbade, fulldubbade och halvdubbade
däck. (Provserie 613 och 614)

- jämförelse mellan nya odubbade och dubbade däck och slitna

dubbade däck. (Provserie 613, 614 och 615)

8.6.5.1 Provserie 522

Jämförelse mellan nytt odubbat och dubbat vinterdäck (ODU, FDU).

Bromsfriktion på slät, våt is vid ca 30 km/h. Proven kördes i

följande sekvens i samma spår: ODU, ODU, ODU, FDU, FDU

8.6.5.2 Provserie 524

Jämförelse mellan sommardäck SM, odubbat vinterdäck ODU och dub-

bat vinterdäck FDU. Bromsfriktion och sidfriktion på slät is ca

-3°C vid ca 30 km/h.

Provsekvens spår 1: Bromsfriktion SM, SM, ODU, ODU, FDU, FDU
Provsekvens spår 2: Sidfriktion SM, SM, ODU, ODU, FDU, FDU
Provsekvens spår 3: Bromsfriktion SM, SM, ODU, ODU, FDU, FDU

8.6.5.3 Provserie 525

Jämförelse mellan sommardäck SM, odubbat vinterdäck ODU och dub-

bat vinterdäck FDU. Bromsfriktion på slät is -5 till -7°C.

Provsekvens spår 1: SM, SM, ODU, ODU, FDU, FDU
Provsekvens spår 2: SM, SM, ODU, ODU, FDU, FDU
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8.6.5.4 Provserie 608

Jämförelse mellan sommardäck SM, odubbat vinterdäck ODU och dub-

bat vinterdäck FDU. Sidfriktion på slät is -8 till -10°C. Sid-

friktion på lätt dubbruggad is uppmättes vid körning av ODU efter

det att dubbdäcket FDU körts på isen.

Provsekvens spår 1: ODU, ODU, SM, SM, ODU, ODU, FDU, FDU,ODU, ODU

8.6.5.5 Provserie 609

Jämförelse mellan sommardäck SM, ASTM referensdäck, odubbat vin-

terdäck ODU och dubbat vinterdäck FDU. Sidfriktion på slät is -8

till -10°C.

Provsekvens spår 1: ODU, ODU, ODU, ASTM, ASTM, SM, SM, ODU, ODU,
FDU, FDU

8.6.5.6 Provserie 613, 614 och 615

Jämförelse mellan friktionsdäck FRM, odubbat vinterdäck ODC, nytt

dubbat vinterdäck FDC med 110 dubbar, slitet dubbat vinterdäck

SFDC, nytt halvdubbat vinterdäck HDC och slitet halvdubbat vin-

terdäck SHDC. Bromsfriktion på slät is -4 till -8°C. Inverkan av

lätt dubbruggning erhölls genom att ODC kördes efter det att

dubbdäcken FDC, SFDC,HDC och SHDC körts vardera två gånger i

samma spår.

Dag 1 (Provserie 613)

Provsekvens spår 1: FRM, ODC, FDC, FDC, ODC
Provsekvens spår 2: FRM, ODC, SFDC, SFDC, ODC
Provsekvens spår 3: FRM, ODC, HDC, HDC, ODC

Dag 2 (Provserie 614)

Provsekvens spår 1: FRM, FRM, FRM, ODC, HDC, HDC, ODC
Provsekvens spår 2: FRM, ODC, SHDC, SHDC, ODC
Provsekvens spår 3: FRM, ODC, FDC, FDC, ODC
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Dag 3 (Provserie 615)

Provsekvens spår 1: FRM, ODC, SFDC, SFDC, ODC
Provsekvens spår 2: FRM (Provserien avbröts pga problem med

drivlinan till banan)

8.6.6 Resultat

8.6.6.1 Provserie 522. Bromsfriktion på våt is. Nytt odubbat
och fulldubbat däck

Bromsfriktion på slät våt is mättes för ett odubbat och ett full-

dubbat vinterdäck (ODU, FDU). Resultatet av mätningarna visas i

Tabell 8.10 och 8.11 samt i Bilaga 5, figur 1. Av dessa framgår

att den största dubbeffekten erhölls vid optimalt slip.

Friktionsökningen var då 0,093 eller 86% av friktionen för det

odubbade vinterdäcket som var 0,11. Vid låst hjul erhölls en

friktionsökning på 0,067 vilket är 67% av det odubbade däckets

friktion som var 0,10.

8.6.6.2 Provserie 524 och 525. Bromsfriktion på slät is vid
-3 till -7°C. Nytt odubbat och fulldubbat däck

Bromsfriktionen på slät is vid istemperaturen -3°C till -7 °C

mättes för sommardäck SM, odubbat vinterdäck ODU och fulldubbat

vinterdäck FDU. Resultatet av bromsfriktionsmätningarna visas i

Tabell 8.10 och 8.11 samt i Bilaga 5, figur 2 - 5. Tabell 8.10

visar resultat vid optimalt slip och Tabell 8.11 redovisar resul-

taten vid låst hjul. Av tabellerna framgår att friktionsdifferen-

sen mellan de olika däcken är liten vid optimalt slip. Jämfört

med BV12-mätningarna i avsnitt 5 är den optimala friktionen högre

speciellt för odubbade däck. Detta kan förklaras av att isen i

däckprovningsanläggningen är helt fri från snö vilket trots sop-

ning är svårt att få vid fältprov. Vid låst hjul är differensen

mellan dubbat och odubbat däck större (0,05 - 0,06). Värdena är

av samma storleksordning som vid proven med BV12.
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Tabell 8.10 Bromsfriktion vid optimalt slip mätt på slät is med
VTI däckprovningsanläggning. Provdäck SM, ODU och FDU

PROV DÅCKTYP IS- N BROMSFRIKTION OPTIMALT SLIP

TEMP Medel Max Min-

°C värde värde värde

522 Odubbat vinterdäck ODU 0 3 0,108 0,114 0,102

522 Dubbat vinterdäck FDU 0 2 0,201 0,213 0,189

Friktionsskillnad FDU-ODU 0,093 0,099 0,087

524 Sommardäck SM -3 2 0,226 0,237 0,216

524 Odubbat vinterdäck ODU -3 2 0,238 0,245 0,231

524 Dubbat vinterdäck FDU -3 2 0,241 0,266 0,223

Friktionsskillnad FDU-ODU 0,003 0,021 0,008

525 Sommardäck SM -6 2 0,237 0,241 0,232

525 Odubbat vinterdäck ODU -6 2 0,230 0,233 0,225

525 Dubbat vinterdäck FDU -6 2 0,263 0,278 0,254

Friktionsskillnad FDU-ODU 0,033 0,045 0,029

(N = antal prov )

Tabell 8.11 Bromsfriktion vid låst
däckprovningsanläggning.

hjul mätt på slät is med VTI
Provdäck SM,ODU och FDU

 

PROV DÄCKTYP IS- N BROMSFRIKTION LÅST HJUL

TEMP Medel- Max- Min-

°C värde Värde värde

522 Odubbat vinterdäck ODU 0 3 0,100 0,107 0,095
522 Dubbat vinterdäck FDU 0 2 0,167 0,176 0,158
Friktionsskillnad FDU-ODU 0,067 0,069 0,063

524 Sommardäck SM -3 2 0,130 0,139 0,121

524 Odubbat vinterdäck ODU -3 2 0,131 0,143 0,120

524 Dubbat vinterdäck FDU -3 2 0,193 0,210 0,176
Friktionsskillnad FDU-ODU 0,062 0,067 0,053

525 Sommardäck SM -6 2 0,122 0,133 0,111
525 Odubbat vinterdäck ODU -6 2 0,127 0,132 0,122
525 Dubbat vinterdäck FDU -6 2 0,177 0,196 0,157
Friktionsskillnad FDU-ODU 0,050 0,064 0,035

(N = antal prov )

8.6.6.3 Provserie 613, 614 och 615. Bromsfriktion på
is vid -6 till -7°C. Nytt Odubbat, fulldubbat och

halvdubbat däck

Bromsfriktionen på slät

mättes

dubbat
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vinterdäck HDC. Resultatet av mätningarna visas i Tabell 8.12 och

8.13 samt i Bilaga 5 figur 9 - 13. Resultaten vid optimalt slip

visas i Tabell 8.12 och vid låst hjul i Tabell 8.13.

Även med dessa däck var skillnaden mellan dubbat och odubbat

utförande liten vid optimalt slip och inverkan av dubbantalet

således försumbart. Jämfört med BV12 där inverkan av dubbantalet

var tydlig är det liksom i det föregående de odubbade däcken som

har betydligt bättre optimal friktion på isen i däckprovnings-

anläggningen. För det odubbade vinterdäcket var medelvärdet 0,23

med en variation mellan 0,21 - 0,25 jämfört med medelvärdet 0,13

och variationsområde 0,11 - 0,16 för samma däck vid fältmät-

ningarna med BV12. För det provade friktionsdäcket erhölls frik-

tionsmedelvärdet 0,22 med variationsområdet 0,215 - 0,218 jämfört

med medelvärdet 0,10 och variationsområdet 0,08 - 0,11 för BV12.

I båda fallen är friktionsdäcket sämre men skillnaden är mindre i

däckprovningsanläggningen.

Vid låst hjul gav dubbarna i medeltal en friktionshöjning på

0,055 för det fulldubbade däcket och 0,045 för det halvdubbade

däcket. Ökning av dubbantalet från 56 - 110 gav alltså ett frik-

tionstillskott på 0,01 vilket procentuellt är knappt 25% av frik-

tionstillkottet för 56 dubbar. Vid motsvarande mätningar med BV12

var friktionshöjningen 0,04 för det fulldubbade och 0,03 för det

halvdubbade. Differensen är således lika men det procentuella

tillskottet är högre (33%) beroende på lägre basnivå. Det odub-

bade vinterdäckets friktion var i medeltal 0,13 med variations-

område 0,13 - 0,14 i däckprovningsanläggningen där sammavärden

erhölls för friktionsdäcket. För detta däck erhölls samma medel-

värde med BV12 med variationsområdet 0,12 - 0,14. Det odubbade

vinterdäckets friktion var 0,12 med variationsområde 0,11 - 0,13

vid BV12-mätningarna. Skillnaden är alltså i detta fall liten

mellan de olika mätningarna.

8.6.6.4 Provserie 613, 614 och 615. Bromsfriktion på slät
is vid -4°C till -8°C. Nya och slitna däck

Bromsfriktion på slät is vid -4 till -8°C mättes för nytt odubbat
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vinterdäck ODC, ett nytt fulldubbat vinterdäck FDC med 110

dubbar, slitet dubbat vinterdäck SFDC, nytt halvdubbat vinterdäck

HDC och slitet halvdubbat vinterdäck SHDC. Resultaten visas i

tabellerna 8.12 och 8.13 samt i Bilaga 5, figur 9 - 13. Result-

atet av mätningarna vid optimalt slip visas i Tabell 8.12 och vid

låst hjul i Tabell 8.13.

Av Tabell 8.12 framgår att friktionsskillnaden mellan det nya

odubbade däcket och de nya resp slitna fulldubbade och halvdub-

bade däcken var obetydlig vid optimalt slip. Eftersom effekten av

nya dubbar var försumbar på denna typ av is är det naturligt att

inte heller vänta sig någon effekt av vare sig dubbantal eller

dubbutstick. Att slitaget inte påverkat gummifriktionen skulle

kunna förklaras av att gummits egenskaper inte förändrats och att

mönstret har liten betydelse på mycket slät is. Slitaget har i

detta fall åstadkommits på kort tid (ett par månader) varför

någon nämnvärd åldring inte kan ha skett.

Av Tabell 8.13 framgår att det odubbade vinterdäcket vid låst

hjul var i medeltal 0,055 eller ca 30% sämre än det nya fulldub-

bade däcket. Det slitna fulldubbade däcket var däremot i medeltal

0,02 eller ca 15% sämre än det odubbade vinterdäcket. Jämfört

med det nya fulldubbade däcket motsvarar detta en försämring på

40%. För det halvdubbade däcket innebar slitaget en friktions-

sänkning på cirka 30%. Vid mätningarna med BV12 var motsvarande

siffror 44% och 33%. Överensstämmelsen är således god.

8.6.6.5 Provserie 613 och 614. Bromsfriktion på lätt dubbrug-
gad is. Nytt odubbat vinterdäck

Resultatet av mätningarna visas i Tabell 8.14 och 8.15 samt i

Bilaga 5, figur 9 - 13. I Tabell 8.14 visas resultaten vid

optimalt slip. Resultaten vid låst hjul framgår av Tabell 8.15.

Den lätta dubbruggningen som erhållits genom två bromsningar med

dubbdäck gav en friktionssänkning som var störst (ca 15%) vid

optimal friktion och minst vid låst hjul (ca 7%). Förklaringen

torde vara att ispulver och polering hade kraftigare negativ
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effekt Vid fältförsöken med BV12 hade

lätt

således likartade.

än ruggningens positiva.

ruggning ingen eller lätt negativ effekt. Resultaten är

Tabell 8.12 Bromsfriktion vid optimalt slip mätt med VTI däck-
provningsanläggning på slät is

 

Provdäck: Friktionsdäck FRM, odubbat vinterdäck ODC, nytt dub-

bat vinterdäck FDC med 110 dubb, slitet dubbat vin-

terdäck SFDC, nytt halvdubbat vinterdäck HDC och
slitet halvdubbat vinterdäck SHDC

PROV DÄCKTYP IS- N BROMSFRIKTION OPTIMALT SLIP

TEMP Medel- Max- Min-

°C värde värde Värde

613 Friktionsdäck FRM -6 3 0,218 0,219 0,217
613 Odubbat vinterdäck ODC -6 3 0,237 0,245 0,229
613 Dubbat vinterdäck FDC -6 2 0,227 0,233 0,220

Ref ODC -6 l 0,236 0,236
Friktionsskillnad FDC-ODC -0,010 -0,003

613 Slitet dubbdäck SFDC -6 2 0,249 0,263 0,235
613 Ref ODC -6 1 0,245 0,245
Friktionsskillnad SFDC - ODC 0,004 0,018

613 Halvdubbat däck HDC -6 2 0,218 0,221 0,214
613 Ref ODC -6 1 0,229 0,229
Friktionsskillnad HDC - ODC -0,011 -0,008

614 Friktionsdäck FRM -7 5 0,216 0,238 0,192

614 Odubbat vinterdäck ODC -7 3 0,231 0,254 0,207
614 Dubbat vinterdäck FDC -7 2 0,209 0,212 0,205

Ref ODC -7 1 0,207 0,207
Friktionsskillnad FDC-ODC 0,002 0,005

614 Slitet halvdubbat SHDC -7 2 0,241 0,253 0,228
Ref ODC -7 1 0,254 0,254

Friktionsskillnad SHDC-ODC -0,013 -0,001

614 Halvdubbat däck HDC -7 2 0,210 0,220 0,200
614 Ref ODC -7 l 0,232 0,232
Friktionsskillnad HDC - ODC -0,022 -0,012

615 Friktionsdäck FRM -6 2 0,215 0,222 0,208
615 Odubbat vinterdäck ODC -6 2 0,240 0,241 0,239
615 Slitet dubbdäck SFDC -6 2 0,235 0,241 0,228
Friktionsskillnad SFDC-ODC -0,005 0,000 -0,011

( N = antal prov)

VTI RAPPORT 354



 

Tabell 8.13 Bromsfriktion vid låst hjul mätt med VTI däckprov-
ningsanläggning på slät is.

Provdäck: Friktionsdäck FRM, odubbat vinterdäck ODC, nytt
dubbat vinterdäck FDC med 110 dubb, slitet dubbat
vinterdäck SFDC, nytt halvdubbat vinterdäck HDC och
slitet halvdubbat vinterdäck SHDC

PROV DÄCKTYP IS- N BROMSFRIKTION LÅST HJUL

TEMP Medel- Max- Min-
°C värde värdevärde

613 Friktionsdäck FRM -6 2 0,136 0,140 0,133
613 Odubbat vinterdäck ODC -6 3 0,134 0,144 0,129

613 Dubbat vinterdäck FDC -6 2 0,194 0,214 0,173

Ref ODC -6 1 0,144 0,144
Friktionsskillnad FDC-ODC 0,050 0,070

613 Slitet dubbdäck SFDC -6 2 0,116 0,122 0,110
613 Ref ODC -6 1 0,129 0,129
Friktionsskillnad SFDC-ODC -0,013 -0,007

613 Halvdubbat däck HDC -6 2 0,177 0,193 0,161
613 Ref ODC -6 1 0,129 0,129
Friktionsskillnad HDC - ODC 0,048 0,064

614 Friktionsdäck FRM -7 5 0,131 0,131 0,131
614 Odubbat vinterdäck ODC -7 2 0,133 0,138 0,126

614 Dubbat Vinterdäck FDC -7 2 0,186 0,192 0,179

614 Ref ODC -7 1 0,126 0,126
Friktionsskillnad FDC-ODC 0,060 0,066

614 Slitet halvdubbat SHDC -7 2 0,129 0,132 0,126
614 Ref ODC -7 1 0,134 0,134
Friktionsskillnad SHDC - ODC -0,005 -0,002

614 Halvdubbat HDC -7 2 0,179 0,194 0,163
614 Ref ODC -7 1 0,138 0,138
Friktionsskillnad HDC - ODC 0,041 0,056

615 Friktionsdäck FRM -6 2 0,136 0,139 0,133
615 Odubbat vinterdäck ODC -6 2 0,137 0,142 0,132
615 Slitet dubbdäck SFDC -6 2 0,110 0,110 0,110
Friktionsskillnad SFDC-ODC -0,027 -0,032 -0,022

( N = antal prov )
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Tabell 8.14 Bromsfriktion vid optimalt slip mätt på dubbruggad
is med VTI däckprovningsanläggning. Provdäck ODC

 

PROV DÄCKTYP IS- N BROMSFRIKTIONOPTIMALT SLIP

TEMP Medel- Max- Min-
°C värde värde värde

613 Odubbat vinterdäck ODC -6 3 0,203 0,204 0,200
613 Ref slät is ODC -6 3 0,237
Differens slät - ruggad 0,035

614 Odubbat vinterdäck ODC -6 3 0,205 0,235 0,179

614 Ref slät is ODC -6 3 0,231

Differens slät - ruggad 0,026

erhölls i följd

utan sopning av banan. ODC har körts en gång i samma spår.

( N =

Dubbruggningen genom två dubbdäcksbromsningar

antal prov )

Tabell 8.15 Bromsfriktion vid låst hjul mätt på dubbruggad is
med VTI däckprovningsanläggning. Provdäck ODC

 

PROV DÄCKTYP IS- N BROMSFRIKTION LÅSTHJUL

TEMP Medel- Max- Min-

°C värde värde värde

613 Odubbat vinterdäck ODC -6 3 0,124 0,130 0,120
613 Ref slät is ODC -6 3 0,134 0,144 0,129
Differens slät - ruggad 0,010

614 Odubbat vinterdäck ODC -6 3 0,124 0,134 0,112
614 Ref slät is ODC -6 3 0,133 0,138 0,126
Differens slät - ruggad 0,009
( N = antal prov )

Dubbruggningen erhölls genom två dubbdäcksbromsningar

utan sopning av banan. ODC har körts en gång i samma spår.

8.6.6.6 Provserie

Jämförelse mellan sommardäck SM, ASTM referensdäck 1136

Odubbat vinterdäck ODU och dubbat vinterdäck FDU.

i Tabell 8.16

allväderstyp)

Resultatet

Bilaga 5 figur 2

vinkel. Resultaten visar
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av mätningarna visas

- 3 och 6-8. Tabell 8.16

sidfriktionen och Tabell 8.17 sidfriktionen vid 20°

likheterstora

visar den maximala

524, 608 och 609. Sidfriktion på
vid -3 till -10°C. Nya odubbade och dubbade däck

och 8.17 samt

med bromsfriktionen.

( M+S av

avdrifts-
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Maximal sidfriktion motsvarar friktionen vid optimalt slip och

sidfriktionen 20° avdriftsvinkel motsvarar friktionen vid låst

hjul. Av Tabell 8.16 framgår

likvärdig för det odubbade och det dubbade vinterdäcket. Sommar-

däcket hade i medeltal 0,04 eller ca 15% lägre värden. ASTM all-

att den maximala sidfriktionen är

vädersdäck var likvärdigt med sommardäcket. Av Tabell 8.17 fram-

att det odubbade vinterdäcket i medeltal har 0,05 eller ca

25% lägre sidfriktion än det dubbade vid 20° avdriftsvinkel.

Sommardäcket uppvisade i medeltal 0,08 eller 40% lägre värden än

dubbdäcket.

värdigt med sommardäcket.

går

Allvädersdäcket var även under denna betingelse lik-

Tabell 8.16 Maximal sidfriktion mätt på slät is med VTI däck-
provningsanläggning. Provdäck SM, ASTM, ODU och FDU

 

PROV DÄCKTYP IS- N SIDFRIKTION MAX.VÃRDE

TEMP Medel- Max- Min-

°C värde värde värde

524 Sommardäck SM -6 2 0,212 0,221 0,202

524 Odubbat vinterdäck ODU -6 2 0,205 0,206 0,203

524 Dubbat vinterdäck FDU -6 2 0,234 0,242 0,225

Friktionsskillnad FDU-ODU 0,029 0,036 0,022

608 Sommardäck SM -8 2 0,182 0,188 0,175

608 Odubbat vinterdäck ODU -8 4 0,247 0,264 0,237

608 Dubbat vinterdäck FDU -8 2 0,255 0,267 0,242

Friktionsskillnad FDU-ODU 0,008 0,003 0,005

609 Sommardäck SM -6 2 0,188 0,191 0,184

609 Allvädersdäck ASTM -6 2 0,176 0,177 0,174
609 Odubbat vinterdäck ODU -6 5 0,231 0,246 0,222

609 Dubbat vinterdäck FDU -6 2 0,211 0,213 0,208

Friktionsskillnad FDU-ODU -0,020 -0,033 -0,014

( N = antal prov )

8.6.6.7 Provserie 608. Sidfriktion på

Nytt odubbat vinterdäck

lätt dubbruggad is.

Resultatet i Tabell 8.18

5, figur 6. Tabell 8.18 visar den maximala sidfriktionen

och Tabell 8.19 sidfriktionen vid 20° avdriftsvinkel. Av tabel-

det odubbade däcket ODU efter

två mellanliggande sidfriktionsprov med dubbat däck sjönk mellan

av mätningarna visas och 8.19 samt i

Bilaga

lerna framgår att friktionen för
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bromsfriktion beror detta resultat troligen på

detta fall är

effekten av det bildade ispulvret samt poleringen från däckgum-

effekten av ruggningen i

mit.

inte någon påvisbar effekt.

Tabell 8.17 Sidfriktion vid 20° avdriftsvinkel mätt på slät

med VTI däckprovningsanläggning. Provdäck SM, ASTM,

 

ODU och FDU

PROV DÄCKTYP IS-
TEM

°C

524 Sommardäck SM -6

524 Odubbat vinterdäck ODU -6

524 Dubbat vinterdäck FDU -6

Friktionsskillnad FDU-ODU

608 Sommardäck SM -8

608 Odubbat vinterdäck ODU -8

608 Dubbat vinterdäck FDU -8

Friktionsskillnad FDU-ODU

609 Sommardäck SM -6

609 Allvädersdäck ASTM -6

609 Odubbat vinterdäck ODU -6

609 Dubbat vinterdäck FDU -6

Friktionsskillnad FDU-ODU
( N = antal prov )

Tabell 8.18 Maximal

 

och 0,012 enheter dvs mellan 5 -

.h
-

N
N

l\
)

N
U
W
N
N
SIDFRIKTION 20° AVDRIFT

Medel-

värde

0,103
0,133
0,190
0,057

0,132
0,164
0,224
0,060

0,127
0,132
0,151
0,190
0,039

sidfriktion mätt på

Max-

värde

0,106
0,138
0,196
0,058

0,137
0,169
0,235
0,066

0,129
0,132
0,165
0,193
0,028

däckprovningsanläggning. Provdäck ODU

IS-

TEMP

°C

PROV DÄCKTYP

608 Odubbat vinterdäck ODU -8
608 .Ref på slät is ODU -8
Differens slät - ruggad
( N = antal prov )
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värde

0,195
0,237
0,042

Max-

värde

0,202

20%. Liksom i fallet med

att den positiva

mindre än den negativa

Vid bromsfriktionsmätningarna med BV12 gav en lätt ruggning

Min-

värde

0,101
0,127
0,184
0,057

0,127
0,157
0,212
0,055

0,124
0,132
0,139
0,187
0,048

dubbruggad is med VTI

N SIDFRIKTION MAX-VÄRDE
Medel- Min-

värde

0,188
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Dubbruggningen erhölls genom två sidfriktionskörningar med dubb-

däcket FDU. ODU har körts två gånger i följd i samma spår.

Tabell 8.19 Sidfriktion vid 20° avdriftsvinkel mätt på dubbruggad
is med VTI däckprovningsanläggning. Provdäck ODU

PROV DÄCKTYP 18- N SIDFRIKTION 20° AVDRIFT

TEMP Medel- Max- Min-

°C värde värde värde

608 Odubbat vinterdäck ODU -8 2 0,145 0,151 0,139

608 Ref på slät is ODU -8 1 0,157
Differens slät - ruggad 0,012

Dubbruggningen erhölls genom två sidfriktionskörningar med dubb-

däcket FDU. ODU har körts två gånger i följd i samma spår.

8.6.7 Slutsatser och kommentarer

 

8.6.7.1' Jämförelse mellan mätningar med BV12 och personbil

I allmänhet var de friktionsvärden som uppmättes under jämförbara

förhållanden högre för BV12 än för personbilen. Detta var väntat

av två Skäl. Det första är poleringseffekten från framhjulen som

sänker friktionen för bakhjulen och det andra att ABS inte regle-

rar hjulet till optimalt slip under hela bromsförloppet och där-

för inte kan utnyttja 100% av den maximala friktionen.

Bromsning vid optimalt slip på slät is med BV12 gav jämfört med

ABS-bromsning med personbilen ca 50% högre värden för ett sommar-

däck, ca 30% högre för ett odubbat vinterdäck och ca 10% högre

för ett dubbat vinterdäck. På dubbruggad is erhölls samma rela-

tion för sommardäcket och 15 - 30% för dubbdäcket.

Bromsning med låst hjul på slät is med BV12 gav 0 - 20% högre

värden för odubbade däck och 0 - 10% högre värden för dubbade

däck jämfört med bromsning med låsta hjul med personbilen. På
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dubbruggad is var skillnaden 35 - 40% för de odubbade däcken

medan likvärdigt resultat erhölls med dubbdäcket.

Proven rörande hastighetsberoendet på såväl slät som dubbruggad

is gav samma kvalitativa resultat med båda mätutrustningarna.

8.6.7.2 Jämförelse mellan mätningar med BV12 och VTIs statio-
nära däckprovningsanläggning

Jämförbara resultat från BV12 och VTIs däckprovningsanläggning

visar att variationsområdet för friktionen är större för BV12. En

förklaring till detta är att variationen i isbeskaffenheten var

större på utomhusbanan.

Vid 0°C och optimalt slip låg friktionsvärdena i däckprovnings-

anläggningen för ett odubbat däck i den låga änden av variations-

området för BV12 (0,11), men i mitten av variationsområdet för

ett dubbat däck. Med låsta hjul var resultaten i däckprovnings-

anläggningen samma som medelvärdena för BV12 både för det dubbade

och det odubbade däcket.

Vid -7°C var värdena i däckprovningsanläggningen omkring 100%

högre än BV12-värdena vid optimalt slip för odubbade däck. För

dubbade däck var däckprovningsanläggningens värden 10 - 35%

högre. Även med låst hjul var DPA-värdena högre än BV12-värdena

med undantag för det provade friktionsdäcket där värdena var

lika. Störst skillnad (25 - 30%) erhölls för dubbade däck. För

odubbade däck var den procentuella skillnaden störst för det

provade sommardäcket (25%).

Förklaringen till skillnaden ligger troligen i att isen var

renare och jämnare i däckprovningsanläggningen vilket har gett

bättre kontakt mellan is och gummi. Samma tendens har tidigare

påvisats i en inomhusanläggning för provning av däck på entrumma

i Karlsruhe (3) och även vid vissa av VTIs tidigare fältförsök.

En tänkbar förklaring till den goda överensstämmelsen för

friktionsdäcket vid låst hjul skulle kunna vara att dess däck-
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mönster ger en effektivare rensning av isen än det som är avsett

för dubbning som i sin tur är effektivare än sommardäckets

mönster.

Förbättringen i friktion från dubbarna var av samma storleks-

ordning vid mätningarna med däckprovningsanläggningen och BV12

med undantag för optimalt slip vid temperaturer under O°C (-3

till -7°C). Dubbeffekten vid proven med däckprovningsanläggningen

var då försumbar medan den var stor vid BV12-mätningarna.

Jämförelser av inverkan av antalet dubbar samt av litet dubbut-

stick gav vid låst hjul likartat resultat med båda mätmetoderna.

Prov med friktionsdäck gav i däckprovningsanläggningen vid låst

hjul samma friktionsnivå på slät is som för odubbade vinterdäck

avsedda för dubbning och vid optimalt slip något lägre värden.

Dessa resultat stämmer kvalitativt med fältproven med BV12.

FriktionSnivån vid optimalt slip var dock högre vid

laboratorieproven.
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9 SLUTSATSER OCH KOMMENTARER

Av de olika delundersökningarna framgår sammantaget att

- Resultaten från denna undersökning stämmer väl överens med
resultaten från 1975 års mätningar avseende relationen mellan
bromsfriktionen för nya dubbade vinterdäck och sommardäck.
Detta gäller även relationen mellan dubbade och odubbade

vinterdäck. De sistnämnda inklusive friktionsdäcken är
således fortfarande ingen fullgod ersättning för dubbdäck.Det
har också kunnat visas att sidfriktionen för dubbdäcken är i
motsvarande grad bättre.

Dessa resultat styrker således antagandet att samma olycks-

reducerande effekt för dubbdäck som användes 1975 kan

användas även 1989. Detta har gjorts i 1988-89 års utredning
beträffande dubbdäckens effekt på antalet olyckor vintertid.

- Resultat av intresse för dubbdäcksbestämmelser är att även
denna undersökning visar att friktionen minskar med minskat
dubbantal, minskat dubbutstick och minskad dubbkraft för en

given däckkonstruktion. Om man vill bibehålla säkerhetsnivån
bör man således inte minska dessa storheter. Undersökningen
visar visserligen också att man i vissa fall kan erhålla
samma bromseffekt med något färre dubb och något mindre
utstick om man ändrar andra konstruktionsparametrar som dubb-
placering och däckmönster. Detta utrymme för säkerhetsför-
bättring minskar dock med antalet dubbar och minskande
utstick och kan eventuellt vara helt utnyttjat i det här
demonstr- erade fallet. Resultaten indikerar att dubbarnas
effekt har upphört vid cirka 0,6 mm utstick.

Undersökningen styrker också tidigare resultat att dubbarna
gör störst nytta på nollgradig kärnis och kall is med ytföro-
rening i form av snö eller ispulver. En fördubbling av frikt-
ionen är här möjlig med i Sverige vanliga dubbdäck.
Funktionell provning av vinterdäck bör således ske på något
sådant underlag.

- Dubbdäckens indirekta friktionshöjande effekt kan vara
betydande speciellt på nollgradig is för såväl dubbade som
odubbade däck där man kan räkna med en fördubbling av
friktionen jämfört med slät is. Vid kall is (under -5°C) var

effekten betydligt mindre för sommardäck och med låst hjul
för samtliga däcktyper. Det verkar dock krävas en viss grad
av dubbruggning innan förbättringen inträder.
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- Undersökningen visar att friktionens hastighetsberoende på is
är litet. För dubbdäck ökar friktionen något med hastigheten.
Den använda mäthastigheten 30 km/h som ger värden motsvarande
medelfriktionen beräknad ur bromssträckan från ca 50 km/h
bedöms vara en god kompromiss för erhållande av lämpliga
referensvärden.

- Jämförelsen mellan olika mätmetoder tyder på att mätresultat
med BV 12 och VTIs stationära däckprovningsanläggning är
likvärdiga om isytan och temperaturen är lika. Den isyta
som användes vid huvuddelen av försöken i däckprovnings-
anläggningen gav dock betydligt högre optimal friktion för
odubbade däck än de ytor som användes vid fältförsöken. För
fortsatt funktionsprovning i anläggningen bör en yta med
liknande egenskaper som de sistnämnda utprovas som samtidigt
är lätt att preparera och underhålla.

- Jämförelsen mellan BV12 och personbilen visade samma rang-
ordning mellan jämförda däck men oftast något lägre värden
för personbilen vilket var teoretiskt förväntat på grund av
dubbarna för bakhjulen delvis går i samma spår som framhjulen
samt på grund av poleringseffekter.Samma typ av hastighets-
beroende för de olika däcktyperna erhölls med de båda mät-
fordonen.

- BV11 gav friktionsvärden motsvarande de som erhölls med

sommardäck med BV12. Värdena var ofta något mindre än
optimalvärdena men större än låsta hjulvärdena.

- BV11 gav på dubbruggad nollgradig is högre värden än person-
bilen med sommardäck men samma värden som när denna ABS-

bromsades med vinterdäck med och utan dubbar.

Undersökningen har givit ytterligare belägg för tidigare

konstaterade fyra egenskaper hos bra dubbdäck som bedöms vara

säkerhetshöjande:

- de ger en höjning av bromsfriktionsmaximum vid rullande hjul
(optimalt slip) som minskar risken för hjullåsning och därav
följande förlust av kursstabilitet och styrförmåga. Denna
höjning erhålles i första hand under de svåraste
halkbetingelserna på våt och slät kärnis

- de minskar skillnaden i bromsfriktion vid optimalt slip och
låst hjul på underlag där denna skillnad är stor med odubbade
däck. Detta bör minska risken för felbedömning av erforderlig
bromssträcka och ger bättre förutsättningar för effektiv
funktion hos låsningsfria bromsar (ABS)

- de ger en höjning av sidfriktionsmaximum som minskar risken
för sladd vid kurvtagning
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- de ger mindre sidfriktionsminskning vid stora avdriftsvinklar
(sladd). Sladdrörelsen blir därigenom långsammare och därmed

lättare att häva. Kurvtagningsförmågan minskas inte heller så
mycket vilket ytterligare minskar risken att lämna vägbanan
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FRIKTIONSMÄTVAGN BV12

 

Figur 1 Friktionsmätvagn BV12

1 ALLMÄN BESKRIVNING

Friktionsmätvagn BV 12 är avsedd för mätning av bromsverkan

("greppet") mellan bildäck och vägbana. Den är konstruerad och

byggd vid Statens väg- och trafikinstitut på ett lastbilschassi

SCANIA LB.80 och används såväl vid rena rutinmätningar som för

forskningsuppgifter.

1.1 :Måtmetod

När man ansåtter bromsen på ett från början fritt rullande bil-

hjul kommer hjulet att rotera långsammare än det gjorde under

frirullning. anledningen är att glidning uppstår i kontraktytan

mellan däck och väg samt att däckstomme och slitbana är elastiska

även i omkretsens riktning. Man säger att hjulet roterar med
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ettersläpning och anger den procentuella nedsättningen i rota-

tionshastighet såsom "% slip".

Sucessivt ökad bromsansättning leder till successivt ökat slip

samtidigt som bromsverkan tilltar. Vid ett visst slip ökar emel-

lertid inte bromsverkan längre utan minskar i stället med ökande

ansättning av bromsen. Man har då passerat bästa bromsverkan för

den aktuella kombinationen däck/underlag. Om inga särskilda åt-

gärder vidtas fortgår nu ökningen av slip mer eller mindre av sig

själv och hjulets rotation upphör, man talar då om låst hjul,

100% slip.

För objektiv bedömning av friktionsegenskper antingen det gäller

med speciell inriktning mot däcket eller mot underlaget/vägbanan

är såväl bästa bromsverkan som bromsverkan vid låst hjul av stor

betydelse. För kombinationen konventionellt sommardäck/konventio-

nellt, har beläggning ligger bästa bromsverkan i området 10 - 20%

slip.

Mätningen av bromsverkan med BV12 går till på det sättet att ett

luftgummihjul - fortsättningsvis kallat mäthjulet - bromsas under

samtidig registrering av bromsmomentet.

Bromsningen kan ske med kontinuerligt varierbart slip - upp till

50% - men också med låst hjul. Vid bromsning med slip är mäthju-

let kopplat till lastbilschassits drivhjul över en utväxlingsan-

ordning varigenom uppnås, dels att % slip är oberoende av kör-

hastigheten och dels att en betydande del av bromskraften på

mäthjulet återmatas till drivhjulen och utnyttjas för framdriv-

ningen (skiddometerprincipen).
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2 SPECIFIKATION

Fordon

SCANIA LB80, 140 kW dieselmotor, totalvikt 12 140 kg, max hastig-

het vid mätning 90 - 100 km/h

Mâthjulsdimensioner

13 - 15" fälgar. Däckbredder upp till 185 mm

Måthjulets belastning

1 200 - 5 000 N. Standard 3 000 N

Mâthjulets slipområden

Från -3% (=3% drivspin) till 53% i två steg samt låst hjul (100%)

Måthjulets upphängning

Längsgående svängarm. Hjulbelastning genom separat massa under-

stödd av fjäder och svängningsdämpare. Upphängningens egensväng-

ningstal 1 Hz

Bevattningssystem

Vattentank 2,3 m3. Pump med konstant deplacement lämnar en vat-

tenfilm med teoretisk tjocklek 0,6 mm vid alla hastigheter
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Kraftförsörjning av elektronikdelen

Bilens eget 24V system

Måtdon

Westland Aircraft momentgivare O - 1 400 Nm

Registreringssystem

Microdator Rockwell AIM 65. Ger utskriftremsa innehållande mät-

ningsnr, datum, klockslag, friktionsvärde ned spridningsmått,

Slip, körhastighet och mätsträckans längd. Visuell observation av

följande parametrar kan göras under mätning: friktion, slip,

hastighet och vattenmängd.

5 <= 5%* ? " ü: ä 2
t: .- :H 3 : : :-. 1 _l.. ...... _. . . . . . . . _ . . - . . . . .-

.--. - - .-. .-..-- . .- 4 .x .'-. .._. '. -. _. _. __ ._._ .: _., ., .. ._...
- - _'- .- .- .: : : -. t .- *:-
.-. -. -1 _ __ _ _ i ..-

.-. ' .-- r'. r'- : : : 5-; .--= _.-
+ 'nl-ESP! ;.'g _..' 1.-,
: .*_...'..' a... .. ... ..

.-. .-'-.- - .fi iii...-
- - - .._. :. :

'.7' "': 1 r: r'x :. ._. . . .. .. ..

.-. .-. r :. .-. .-. -:4_ g. . ._. . 1.1 .' .'
3 -1.':.". 0.: u_ :

LJ. -r :.1: .-. .-: :_-
..'. 5x: .; rn:- ;_.-: _.
i :54. !=. .. :.... ..

LE ;u :4 g
..*°'... :L '1 _' .

-'. ' 2.' _.- .- '-1- r'. 2; -. .-. -. 3-. f.
1:7: : : a.. ;7 l i.: .; ..
55:25..: :'35.: :: ...-... ...'

:x.-..--r-.-.-:::-- .-..-. '-4 .g .1.:
: : . :...3:_. nu.: .' . :.3 .H

:l:'l'l 1:- .- .- r. . . -. .. . .... _. . .._.. _ _ . . . . .

1 .-'. -.-- -ua-.. .-. : .. 'r- '.

'25 5 L. .. i... . . _ . .
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PROVNINGSPROGRAM FÖR JÃMFÖRANDE BROMSFRIKTIONSMÃTNING MED DUBBADE
OCH ODUBBADE DÄCK PÅ SLÃT OCH DUBBRUGGAD IS MÅTT MED FRIKTIONS-
MÄTVAGN BV12

Tabell 1 Program för jämförande bromsfriktionsmätning på Slät
is

REFERENS
SOMMARDÄCK S MICHELIN
SOMMARDÃCK v MICHELIN
REFERENS
FRIKTIONSDÄCK MICHELIN
FRIKTIONSDÃCK CONTINENTAL
SLITET FRIKTIONSDÄCK CONTINENTAL
REFERENS
ODUBBAT MICHELIN
ODUBBAT CONTINENTAL
REFERENS
ODUBBAT UNIROYAL
ODUBBAT NOKIA

REFERENS

DUBBAT UNIROYAL

REFERENS

DUBBAT NOKIA

REFERENS

SLITET DUBBAT NOKIA

REFERENS

DUBBAT MICHELIN

REFERENS

FULLDUBBAT CONTINENTAL

REFERENS

SLITET FULLDUBBAT CONTINENTAL

REFERENS

HALVDUBBAT CONTINENTAL

REFERENS

SLITET HALVDUBBAT CONTINENTAL

REFERENS

SLITET HALVDUBBAT CONTINENTAL

REFERENS

HALVDUBBAT CONTINENTAL

REFERENS

SLITET FULLDUBBAT CONTINENTAL
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Tabell 1 Forts

REFERENS

FULLDUBBAT CONTINENTAL

REFERENS

DUBBAT MICHELIN

REFERENS

SLITET DUBBAT NOKIA

REFERENS

DUBBAT NOKIA

REFERENS
DUBBAT UNIROYAL
REFERENS
ODUBBAT NOKIA
ODUBBAT UNIROYAL
REFERENS
ODUBBAT CONTINENTAL
ODUBBAT MICHELIN
REFERENS
SLITET FRIKTIONSDÄCK CONTINENTAL
FRIKTIONSDÄCK CONTINENTAL
FRIKTIONSDÄCK MICHELIN
REFERENS
SOMMARDÄCK V MICHELIN
SOMMARDÄCK S MICHELIN
REFERENS

Tabell 2 Provningsprogram för jämförande bromsfriktions-
mätning på dubbruggad is. Dag 1

DUBBRUGGNING AV YTAN (GRUNDRUGGNING 40 KÖRNINGAR MED
DUBBDÃCKSVÄLTEN)
REFERENS
SLITET FRIKTIONSDÃCK CONTINENTAL
FRIKTIONSDÄCK CONTINENTAL
REFERENS

FÖRNYAD RUGGNING (20 KÖRNINGAR MED DUBBDÃCKSVÃLTEN)
REFERENS
SLITET HALVDUBBAT CONTINENTAL
HALVDUBBAT CONTINENTAL
ODUBBAT CONTINENTAL
REFERENS

FÖRNYAD RUGGNING (20 KÖRNINGAR MED DUBBDÃCKSVÄLTEN)
REFERENS
ODUBBAT MICHELIN
ODUBBAT CONTINENTAL
REFERENS
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Tabell 2 Forts

FÖRNYAD RUGGNING (20 KÖRNINGAR MED
REFERENS
SLITET FULLDUBBAT CONTINENTAL
FULLDUBBAT CONTINENTAL
REFERENS

FÖRNYAD RUGGNING (20 KÖRNINGAR MED
REFERENS
DUBBAT MICHELIN
ODUBBAT MICHELIN
FRIKTIONSDÃCK MICHELIN
REFERENS

FÖRNYAD RUGGNING (20 KÖRNINGAR MED
REFERENS
DUBBAT UNIROYAL
ODUBBAT GISLAVED NORDFROST
DUBBAT GISLAVED NORDFROST
ODUBBAT UNIROYAL
REFERENS

Tabell 3 Program för jämförande
is. Dag 2

FÖRNYAD RUGGNING (20 KÖRNINGAR MED
REFERENS
ODUBBAT NOKIA
DUBBAT NOKIA
SLITET DUBBAT NOKIA
DUBBAT NOKIA
REFERENS

FÖRNYAD RUGGNING (20 KÖRNINGAR MED
REFERENS
SOMMARDÃCK S MICHELIN
SOMMARDÄCK v MICHELIN
ASTM
REFERENS

FÖRNYAD RUGGNING (20 KÖRNINGAR MED
REFERENS
SOMMARDÄCK V MICHELIN
SOMMARDACK S MICHELIN
REFERENS

FÖRNYAD RUGGNING (20 KÖRNINGAR MED
REFERENS
DUBBAT NOKIA
SLITET DUBBAT NOKIA
DUBBAT NOKIA
ODUBBAT NOKIA
REFERENS
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Tabell 3 Forts

FÖRNYAD RUGGNING (20 KÖRINGAR MED DUBBDÄCKSVÃLTEN)
REFERENS
ODUBBAT UNIROYAL
DUBBAT GISLAVED NORDFROST
ODUBBAT GISLAVED NORDFROST
DUBBAT UNIROYAL
REFERENS

FÖRNYAD RUGGNING (20 KÖRNINGAR MED DUBBDÄCKSVÄLTEN)
REFERENS
FRIKTIONSDÄCK MICHELIN
ODUBBAT MICHELIN
DUBBAT MICHELIN
REFERENS
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FRIKTIONENS HASTIGHETSBEROENDE. FRIKTION - SLIP DATA
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Figur 1 Friktionen som funktion av slip på slät is vid olika
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DÄCKPROVNINGSANLAGGNING VID VTI

Anläggningen möjliggör uppmätning av styr- och bromskrafter hos

såväl lastbilsdåck som personbilsdäck under noggrannt kontrolle-

rade former, speciellt på isbelagd vägbana. Exempel på använd-

ningsområden för anläggningen är:

- forskning rörande vågfordons styrning och bromsning

- konsumentupplysning om däckegenskaper

- framtagande av kravspecifikationer vid funktionell provning
av speciellt vinterdäck på is

- rutinmässig provning av däck och däckdubbar

- utprovning av nya däckkonstruktioner

- utprovning av nya däckdubbar och andra slirskydd

Anläggningen består av ett stationårt mätstativ med vridbart mät-

hjuldon för hjullaster upp till 10 ton samt en rörlig vägbanebalk

av stål, 55 m lång och 0,6 m bred med hjulförsedda sidoflänsar.

Balken framförs längs en ca 130 m lång stålrälbana. Mätstativets

fundament innehåller ett rullställ som stöder den rörliga balken

när den passerar under mäthjulet. Mätning sker endast i en rörel-

seriktning.

Vägbanebalken är i sin ena ända via en stållina förbunden med det

elmotordrivna linfriktionsspel som används i VTIs krockanlägg-

ning. Härigenom erhålles den för acceleration och hastighetshåll-

ning under mätning erforderliga drivkraften.

Som alternativ till krockanläggningens drivmotor har under årets

mätningar en lastbil kopplats till linan. Denna drivanordning har

fungerat tillfredsställande för prov i 30 km/h och har visat sig

vara mindre personalkrävande samtidigt som proven kunnat drivas

oberoende av verksamheten på krockanläggningen. En separat sta-

tionär drivmotor kommer dock att installeras senare.

För att återföra balken till utgångsläget finns ett särskilt el-

motordrivet linspel med motorn placerad i ett maskinhus vid den

banände där balken startar.
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Anläggningen omfattar vidare två kylsystem, ett för snabb islägg-

ning på balken och ett för reglering av lufttemperaturen. Kylma-

skinerna är placerade i ett särskilt maskinhus vid sidan om ba-

nan .

Isläggning på balken sker när denna befinner sig i startänden på

rälbanan. Balken står då rakt över ett dysförsett rör somär lika

långt som balken. Genom dessa dysor sprutas en kylvätska beståen-

de av hälften glykol och hälften vatten mot balkens undersida.

Kylvätskan fångas sedan upp av en ränna som omger röret och tätar

mot balken. Därifrån återförs den med självfall till en tank i

kylmaskinhuset.

För isläggningen erforderligt vatten tillförs successivt från en

batteridriven vagn som rullar med vägbalkens kanter som räls.

Vagnen som lägger ut vatten endast i ena körriktningen vänder

automatiskt och antalet körcykler är programmerbart.

Under mätning hissas vagnen upp i ett hus vid kylrännans mitt.

Balken är i isläggningsposition omgiven av en isolerad tunnel och

mätstativet står i ett likaledes isolerat hus. Dessa isolerade

utrymmen temperaturregleras med hjälp av kylvätska i kamflänsrör.

Is som repats vid dubbdäcksprov kan inom vissa gränser förnyas

genom att ett nytt isskikt läggs ovanpå. Smältning av isen och

bortsugning av smältvattnet följt av ny isläggning är en annan

använd metod. En ishyvel med utsug är under tillverkning som

ytterligare ett alternativ.

Vid prov passerar vägbanebalken mätstativhuset och förs ut i en

stopptunnel som täcker resten av stålrälbanan. Balken bromsas av

tryckluftsbromsar vars belägg verkar på balkens sidoflänsar.

Dessa bromsar är inrymda i ett särskilt bromshus ungefär mitt på

stopptunneln. Mätdonet som är av piezoelektrisk typ och till-

verkat av Kistler mäter krafter och moment i tre riktningar och

har ett mätområde från 10 N till 100 000 N. Hjulbelastning och

avdriftsvinkel regleras med servohydraulik. Bromsningen är tryck-
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luftmanovrerad med hydraulisk kraftöverföring till separata skiv-

bromsar för personbils- och lastbilshjul. De båda hjultyperna

monteras också på olika nav. Personbilshjulen kan förskjutas i

sidled så att tre olika hjulspår kan utnyttjas på samma isbana.

Cambervinkeln ställs tills vidare in manuellt med mekaniska

ställdon.

Mätsignalerna från mätdonet går till en förstärkarenhet i mätsta-

tivhuset där även digitialisering och lagring av primärdata i en

buffertdator sker. Data överföres sedan till en persondator i

intilliggande manöverrum för vidare bearbetning och utskrift i

tabell- och diagramform.

Data

Maximal provningshastighet 10 m/s
Hjulbelasting 0 - 100 kN
Bromskraft 0 - 70 kN
Sidkraft 0 - 70 kN
Avdriftsvinkel +90° till -20°
Cambervinkel i10°
Avdriftsvinkelhastighet 0 - 30°/s
Maximal hjuldimension 12.00-24 (diam ca 1,3 m)

Temperaturregleromrâde i25°C till -20°C
Isläggningskapacitet 5 mm på 60 min vid -10°C
Mättid vid max hastighet ca 4 sek
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Fi ur 1 Däckprovanläggningens stationära mätstativ med

lastbilshjul monterat

 

Mätrigg för personbilshjulFi ur 2
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Fi ur 3 VTI Däckprovningsanläggning.
Position 0° avdriftsvinkel.

 
Fi ur 4 VTI däckprovnin

Position 90° avdriftsvinkel

gsanläggning
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Figur 5 Mäthjulsrigg. Sammanställningsritning.
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Fi ur 6 Mätrigg. Mätdon och hjulupphangnlng.
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Fi ur 7 VTI Däckprovanläggning översikt
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Fz EkN] ux uy x E°J v Em/s] Slip EZ]

3.55 0.034 0.045 0.0 7.90 ___:__3.6 ( Medelv )

3.35 *0.002 0.0 8.41 11.4 ( ux-max )

3.48 0.183 _0.005 0.0 7.90 400.0 ( Medelv )

Bromsfnktion

jJX

GHz-q i'

g

0.1 -

0 I I 1 1

0 1 2 3 4 is]

Figur 8 Registrering av bromsfriktion som funktion

 

  

av tid.

Bromstriktion

px ..

0 . 2 -

0 .1 -H

0 I I 1 T W Slip

0 20 40 80 80 100 [2]

Figur 9 Registrering av bromsfriktion som funktion
av slip.
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Sid 10 (10)

Fz CkN] ux uy a E°J v Em/s] Slip [2]

3.82 0.035 0.014 0.0 7.55 0.0 C Hedelv )

3.47 0.025 Q42l§_ 5.7 8.88 2.1 C uy*max )

3.94 0.031 0.190 19 i 8.03 10.8 ( Hedelv )

Sidfriktion Avdriftsvinkel

w ___ 0: [ ° 1
WW PV

rymt* ;+1 4.:<.H.;.H.:-;-»H44.:. [X

-- ,/ 'Wrm.êumwa.. u.0.2 20 Mmmm

...... I 3

f z
0 1-*10 4

WWW! Mr .på .
O .. . .. av!? I 1 l

U 1 2 3 4 [8]

Figur 10 Registrering av kurvfriktion som funktion
av tid.

Sidfriktion
FY _

0.2- /Wn
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0.1-
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Avdriftsvinkel

0 I 1 I l l a
0 5 10 15 20 25 [°]

Figur 11 Registrering av kurvfriktion som funktion
av avdriftsvinkel.
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MÄTNINGAR I VTIS DÄCKPROVNINGSANLÄGGNING

BROMSFRIKTION SOM FUNKTION AV SLIP OCH SIDFRIKTION

SOM FUNKTION AV AVDRIFTSVINKEL
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09 05 22 0011 001 .000 mm »0500004 09 05 22 0012 001mm mosr 00000007.

I O

ur 1 Provserle 522. Prov 1-6 och 11-12. Resultat fran

friktionsmätning på slät is vid O°C. Bromsfriktion
som funktion av slip och sidfriktion som funktion
av avdriftsvinkel
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Fi ur 2 Provserie 524. Prov 1 - 8. Resultat från friktions-

mätning på slät is vid -3°C till -6°C. Bromsfriktion
som funktion av slip och sidfriktion som funktion av
avdriftsvinkel
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Flgur 3 Provserie 524. Prov 11 - 20. Resultat från
friktionsmätning på slät is vid -3°C till -6°C.
Bromsfriktion som funktion av slip och sidfriktion
som funktion av avdriftsvinkel
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Figur 4 Provserie 525. Prov 1 - 10. Resultat från

friktionsmätning på slät is vid -6°C. Bromsfriktion
som funktion av slip
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Figur 5 Provserie 525. Prov 11 - 12. Resultat från friktions-
mätning på slät is vid -6°C. Bromsfriktion som
funktion av slip
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ur 6 Provserle 608. Prov 5 - 13. Resultat från friktions-
mätning på slät is vid -8°C. Sidfriktion som funktion
av avdriftsvinkel
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Sid 8 (14)

m

% cP] 0 5 m m 20 25 cm

www mm wwnmmomm

FU

u cU] 0 5 m m 20 25 cm

www WMIMWMWWOMW

m

25 cm
x :U1

 

89 06 09 H006 UNIRDYAL RSIH RIPEREHSDÄCX

6. Resultat från friktions-

mätning på slät is vid -6°C. Sidfriktion som funktion
av avdriftsvinkel
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Provserie 609. Prov 7 - 13. Resultat från friktions-

mätning på slät is vid -6°C. Sidfriktion som funktion

av avdriftsvinkel

Figur 8
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Flgur 9 Provserie 613. Prov 1 - 8. Resultat från friktions-
mätning på slät is vid -6°C. Bromsfriktion som
funktion av slip
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Flgur 10 Provserle 613. Prov 9 - 15. Resultat fran frlktlons-

mätning på slät is vid -6°C. Bromsfriktion som

funktion av slip
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Figur 11 Provserie 614. Prov 1 - 8. Resultat från friktions-
mätning på slät is vid -7°C. Bromsfriktion som
funktion av slip
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Flgur 12 Provserle 614. Prov 9 - 17. Resultat fran frlktlons-

mätning på slät is vid -7°C. Bromsfriktion som
funktion av slip
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Figur 13 Provserie 615. Prov 1 - 6. Resultat från friktions-
mätning på slät is vid - 6°C. Bromsfriktion som
funktion av slip
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