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U N D E R S Ö K N I N G  AV 

V IN T E R D Ä C K  O CH  SLIRSK YD D  

U R  F R IK T IO N S  S Y N P U N K T

Inledning

X ^ ID  S T Å T E N S  V Ä G I N S T I T U T  har under de senaste vintrarna pågått undersök
ningar av friktionen på vintervägbanor samt studier av olika metoder att öka 
friktionen. Undersökningarna har bedrivits efter två linjer: den ena med syfte 
att få bättre metoder att med sandning och saltning öka vägbanornas friktion 
(statens väginstituts rapport nr 28), den andra med syfte att studera möjlig
heten att med speciella däck och slirskydd på fordonen förbättra friktionen. 
Under senare år har det nämligen i bilringsmarknaden kommit allt fler typer 
av däck, s k vinterdäck, som är speciellt avsedda att ge bättre väggrepp på 
vintervägar. Resultatet av dessa sistnämnda undersökningar redovisas i denna 
rapport.

För genomförandet av undersökningarna rörande vinterdäck och slirskydd 
har institutet erhållit bidrag från ingeniörsvetenskapsakademiens transport- 
forskningskommission, statens trafiksäkerhetsråd samt Kungl väg- och vatten
byggnadsstyrelsen.

Undersökningarna har upplagts i samråd med en av transportforsknings- 
kommissionens väg- och fordonskommitté tillsatt delegation, bestående av över
ingenjör Nils von Matern (ordförande), civilingenjör Hugo Björck, byrådirek
tör U lf Boye, avdelningschef Gösta Kullberg, civilingenjör Bertil Liljeqvist och 
armédirektör Karl-Erik Swendsén.

Undersökningarna har utförts vid maskintekniska avdelningen under ledning 
av avdelningschefen G Kullberg. Vid såväl den experimentella undersökningen 
som försöksresultatens bearbetning har främst medverkat förste forsknings
ingenjören E Ohlsson och ingenjören R  Svensson samt vid den statistiska bear
betningen förste forskningsingenjören B Kolsrud. Vid utarbetandet av denna 
rapport har förste forskningsingenjören B Kihlgren medverkat.



Undersökningarnas uppläggning

I utlandet, främst i USA, har tidigare genomförts undersökningar av såväl 
olika för vinterförhållanden specialkonstruerade däck som snökedjor. Härvid 
har på personbilar monterats de däck eller snökedjor, som skulle provas, och 
för bestämning av friktionen vid bromsning har bromssträckorna mätts upp 
vid bromsning av bilarna från en viss begynnelsehastighet till stillastående. Vid 
sådana undersökningar kommer bilarnas konstruktiva egenskaper och förarens 
sätt att bromsa att inverka på mätresultaten. Om föraren t ex bromsar så, att 
bilen råkar i sladdning, inverkar detta störande på resultaten. Det går således 
inte att få någon noggrannare jämförelse mellan olika däcks eller slirskydds 
väggrepp genom att utgå från erhållna bromssträckor vid bromsförsök med 
bilar. Bilarnas konstruktiva egenskaper är för amerikanska bilar rätt likartade, 
men de biltyper som används i Sverige har sinsemellan rätt skiljaktiga egen
skaper. De amerikanska undersökningarna ger därför inte tillräckliga upplys
ningar för en rättvisande bedömning av däckens och slirskyddens värde för 
svenska förhållanden.

För att undvika de svårigheter som uppstår vid bedömning av bromsprov 
med vanliga bilar har vid väginstitutet konstruerats och byggts speciella mät- 
vagnar, som gör det möjligt att direkt mäta väggreppet, d v s  friktionskraften 
mellan ett luftgummihjul och vägbanan, under fullt kontrollerbar bromsning.

Förberedande undersökningar av vinterdäck påbörjades vintern 1952— 1953 
med den mätvagn, i det följande kallad bromsvagn 1, som konstruerats för stu
dier av vägbeläggningars friktionsegenskaper.

Det största problemet visade sig vid dessa undersökningar vara att få full 
jämförbarhet mellan proven. Endast ett däck åt gången kunde undersökas, och 
ändringen av vägbanans friktionsegenskaper mellan två prov kunde vara av 
samma storleksordning som skillnaden i väggrepp mellan två däck. På grund 
av att endast kort tid med lämpliga och konstanta väderleksförhållanden stod 
till förfogande behövde dessutom försöksmetodiken förenklas.

I syfte att eliminera dessa svårigheter konstruerades en ny mätvagn, där två 
intill varandra löpande däck kan provas samtidigt och sålunda under så lik
artade vägförhållanden som möjligt. Vid försök med denna mätvagn utgörs 
det ena däcket av ett normalt ribbmönstrat standarddäck (jämförelsedäcket). 
Då de förberedande undersökningarna med bromsvagn 1 gav en klar antydan 
om att försöksmetodiken kunde modifieras, utfördes denna mätvagn betydligt 
enklare än bromsvagn 1. Den modifierade försöksmetodiken medförde att ett 
avsevärt större antal däck kunde provas under i stort sett likartade väderleks
förhållanden. Tidsbesparingen kunde vidare utnyttjas till upprepade försök 
med samma däck i avsikt att erhålla ett mått på spridningen i försöksresul
taten.

Denna nya mätvagn, i det följande kallad bromsvagn 3, blev färdig mot 
slutet av vintern 1956— 1 957 och användes vid undersökningar följande vint
rar. Huvuddelen av undersökningarna har utförts med denna bromsvagn, var
jämte vissa undersökningar parallellt härmed utförts med bromsvagn 1.



Beskrivning av mätutrustning

På ett fordonshjul, som rullar fritt, verkar i kontaktytan mellan hjul och 
vägbana en tangentialkraft, rullningsmotståndet, och en normalkraft, hjulbelast
ningen, vilkas moment med avseende på hjulaxeln håller jämvikt. När hjulet 
bromsas, tillkommer en tangentialkraft, bromskraften, vars moment med av
seende på hjulaxeln håller jämvikt med det bromsande momentet. I båda fallen 
förutsätts, att momentet av de på hjulet verkande tröghetskrafterna kan för
summas. Samtidigt som hjulet bromsas, minskar hjulets rotationshastighet i för
hållande till den rotationshastighet, som hjulet skulle ha vid samma fordons- 
hastighet, om det rullade fritt. En viss grad av eftersläpning inträder för det 
bromsade hjulet. Intill en viss måttlig eftersläpning glider inte hjulet, utan 
eftersläpningen uppstår genom deformation av däcket. Vid större eftersläpning 
glider hjulet dessutom.

Fig i. Principiellt samband mellan friktionskoefficient och slip.
. . . .  tär— &>b

For slip galler: sd = ------------ dar
00 r

cor =  vinkelhastigheten för fritt rullande hjul och cob =  yinkelhastigheten för bromsat hjul. 

Fig. i .  Characteristic curve of coefficient of friction and slip.
O J j  C O J j

Slip is generally defined as sa = ----------  where
o j f

cor =  angular velocity of a wheel when free rotation is allow ed at a certain speed and 
oob — angular velocity o f that wheel when the brakes are applied at the same speed.

Summan av rullningsmotståndet och bromskraften är den friktionskraft, som 
råder mellan hjul och vägbana. Förhållandet mellan den momentana frik- 
tionskraften och hjulbelastningen benämns i det följande friktionskoefficient 
med beteckningen jli. Friktionskoefficienten enligt denna definition beror således 
på hur hårt man bromsar.

Fig i visar friktionskoefficienten för ett hjul med luftgummiring, som brom
sas från att rulla fritt till att bli låst, d v s  glida utan rullning på vägbanan.



Kurvan visar sålunda friktionskoefficienten vid olika grad av eftersläpning 
eller, som det vanligen sägs, vid olika slip sb. Definitionen på sb är

OJr CO5

där cor är hjulets vinkelhastighet när det rullar fritt och cob hjulets vinkelhastig
het när det är bromsat. I båda dessa fall förutsätts samma hastighet hos det 
fordon, på vilket hjulet är monterat. Slip anges vanligen i procent.

Vid o °/o slip rullar hjulet fritt, och friktionskoefficienten är lika med rull- 
ningsmotståndskoefficienten. Vid ansättning av bromsen växer friktionskoeffi
cienten upp till ett maximum, jumax, i regel vid 15 — 2 0 %  slip, för att sedan 
hålla sig konstant vid ökande slip eller småningom avta. Vid 10 0 %  slip, d v s  
helt låst hjul, är friktionskoefficienten, jug, i regel lägre.

För ett drivande fordonshjul är rotationshastigheten högre än när hjulet 
rullar fritt. Motsvarigheten till det bromsade hjulets slip benämns för drivande 
hjul spin Sa• Definitionen på Sd är

ô d &V

där (od är hjulets vinkelhastighet vid drivning och cor hjulets vinkelhastighet 
när det rullar fritt. Vid o °/o spin rullar hjulet fritt och vid 100 °/o spin roterar 
det dubbelt så fort som vid fri rullning utan drivning. Friktionskoefficienten 
har vid drivning ett maximum, i regel vid 10 — 2 0 %  spin.

Bromsvagn 1

Väginstitutets bromsvagn 1 består av en lastbil med en speciell provhjuls- 
anordning, fig 2. Provhjulet kan både bromsas och drivas med kontrollerbart 
slip resp spin. Det på hjulet verkande momentet kan mätas vid såväl broms
ning som drivning. Genom snedställning av provhjulet kan den s k sidkraft- 
koefficienten bestämmas. Provhjulsanordningen visas schematiskt av fig 3.

Bromsning av provhjulet till slip understigande 10 0 %  sker inte med en 
broms av vanlig typ, med vilken det är mycket svårt för att inte säga omöjligt 
att få kontrollerbart slip, utan på sätt som framgår av det följande. Bromsning 
av provhjulet till 10 0 %  slip sker däremot med en broms av vanlig typ.

Provhjulets axel är kopplad över en kontinuerligt variabel utväxlingsanord- 
ning till drivhjulen på lastbilen. Provhjulets rotationshastighet är sålunda helt 
bunden till drivhjulens rotationshastighet. Genom ändring av utväxlingsför- 
hållandet i utväxlingsanordningen kan önskat slip hos provhjulet erhållas.

Den kontinuerligt variabla utväxlingsanordningen består av en planetväxel 
och en kilremsvariator, kopplade på sådant sätt, att en del av kraften går 
genom planetväxeln och en del genom kilremsvariatorn. Genom detta förfa-



Fig 2. Väginstitutets bromsvagn i. 

Fig. 2. Test vehicle No. i.

Fig 3. Väginstitutets bromsvagn 1. Perspektivskiss över provhjulsanordning.

Fig. 3. Test vehicle N o. 1. Perspective drawing o f test wheel device and suspension.

rande kunde kilremsvariatorn få måttliga dimensioner trots de relativt stora 
effektbelopp, som överförs genom utväxlingsanordningen.

Då provhjulet på detta sätt bromsas genom att vara kopplat till drivhjulen 
i stället för att bromsas med bromstrumma, där en energiomvandling till värme 
sker, blir erforderlig motoreffekt för framdrivning av bromsvagnen mindre. 
Detta har till följd, att det är lätt att hålla hastigheten konstant vid bromsning 
även vid höga hastigheter på sträv vägbana.

Bromsvagnens utväxlingsanordning kan även omställas så, att drivning av 
provhjulet erhålls med varierande spin.

Vid bromsning erhålls varierande slip från o— 40 %  och vid drivning varie
rande spin från o— 100 °/o.



Fig 4. Väginstitutets bromsvagn 1. Principskiss över provhjulsanordning.
1. Fästpunkter för mätutrustning vid dragbilens chassi
2. Provhjul
3. Bromstrumma
4. Bromsbackar
5. Fjädrande mätring.

Bromsning kan också utföras med kontrollerat slip o— 40 °/o. Bromsmoment erhålls då från 
dragbilen över ett kraftuttag med variabelt varvtal. Kraftm ätning sker på principiellt samma 

sätt i båda fallen genom registrering av reaktionskraften i mätringen.

Fig. 4. Test vehicle N o. 1. Diagrammatic arrangement of test wheel device.
1. Lugs, attaching test equipment to towing car
2. Test wheel
3. Brake drum
4. Brake shoes
j .  O-shaped spring dynamometer.

It is also possible to brake the test wheel at controlled slip o— 40 per cent. Brake pow er is 
then supplied by a variable speed pow er take o ff on the towing car. In both cases friction 
forces are measured fundam entally in the same way, i.e. by recording reaction forces in the

spring dynamometer.

Provhjulet är dessutom försett med en hydraulisk broms för låsning av hjulet.
Det på hjulet verkande momentet mäts medelst en vid institutet konstruerad 

och tillverkad kraftmätare. Som mätelement används en stålring, vars fjädring 
är direkt proportionell mot den på ringen verkande kraften. Denna fjädrings 
storlek uppmäts på elektrisk väg och registreras av ett skrivande instrument. 
De elektriska mätanordningarna är identiska med dem som används på insti
tutets bromsvagn 3 och som beskrivs närmare i det följande. Kraftmätarringens 
placering framgår av fig 4. Denna placering medför, att ringen endast påverkas 
av en kraft som är proportionell mot bromskraften. Däremot påverkas inte 
ringen av rullningsmotståndet. I det följande har friktionskoefficienten vid 
undersökningar med bromsvagn 1 beräknats som kvoten mellan, bromskraften 
och hjulbelastningen, vilket visserligen ej är alldeles korrekt enligt den tidigare 
definitionen på friktionskoefficient men dock kan tillåtas, då rullningsmotstån
det är avsevärt mindre än bromskraften.



Bromsvagn 3

Väginstitutets bromsvagn 3 är utförd med två intill varandra löpande provhjul 
för samtidig provning av två däck av dimensionen 5.60— 15. De båda prov- 
hjulsanordningarna, som är oberoende av varandra, är utförda helt identiskt 
och så, att friktionskraften kan mätas vid bromsning med 20 resp 40 %  slip 
och vid låst hjul, 100 °/o slip. Genom användning av två intill varandra löpande 
provhjul möjliggörs, såsom förut framhållits, samtidig mätning av friktions- 
krafterna vid bromsning av dessa hjul under så likartade vägförhållanden som 
möjligt.

Bromsvagnen är utförd som släpfordon. Fotografiet fig 5 visar dess utform
ning. Detaljerna i konstruktionen kan studeras närmare på fig 6. Siffrorna 
inom parentes i följande beskrivning hänför sig till detaljnumren på sistnämnda 
figur.

Fig 5. Väginstitutets bromsvagn 3. 

Fig. j .  Test vehicle No. j .

En ram (1) av rör uppbärs av två bärhjul (2) med ringdimensionen 7.50—20, 
vilka är upphängda i längsgående svängarmar (3), lagrade vid ramen. Ramen 
avfjädras medelst skruvfjädrar (4) och dess svängningsrörelser dämpas med 
tubdämpare (5).

Provhjulen (9) är upphängda i ramen i var sitt i vertikalplanet rörligt paral- 
lellogramsystem, bestående av vågräta länkar (10 och 1 1 )  och lodräta länkar 
(12 och 13). Parallellogramsystemens principiella uppbyggnad framgår tydli
gare av fig 7.

Provhjulen belastas till önskat hjultryck medelst utbytbara vikter (15), som 
över hävarmar (16) och skruvfjädrar (17) påverkar de övre vågräta länkarna. 
Relativrörelser mellan hävarmar och länkar dämpas av tubdämpare (18). Rörel
ser mellan ramen och hävarmarna dämpas av tubdämpare (19). Sistnämnda 
dämpare är av specialtyp med samma kraftverkan i båda rörelseriktningarna



Fig 6. Väginstitutets bromsvagn 3. Perspektivskiss över provhjulsanordningar och bärande chassi.

Fig. 6. T  est vehicle N o. j .  Perspective drawing o f test wheel devices 
and supporting trailer.

i motsats till förut angivna dämpare, vilka är av standardtyp. Fjädrar och 
dämpare är så avpassade, att provhjulen får ungefär samma svängningsegen- 
skaper som vanliga personbilshjul.

Provhjulen kan bringas att löpa med 20, 40 eller 10 0 %  slip. 20 och 40 a/o 
slip åstadkoms med hjälp av kilremsväxlar (6), som förbinder provhjul och 
bärhjul, medan 100 %  slip åstadkoms med hjälp av hydrauliska bromsar.

Kilremsväxlarnas främre remskivor och provhjulen är förbundna med var
andra med kardanaxlar (8), medan de bakre remskivorna är lagrade på bär
hjulens axlar och förbundna med dessa med frihjulskopplingar (7). Dessa möj
liggör, att provhjulen och därmed remväxlarna kan bromsas till stillastående 
med de hydrauliska bromsarna utan att bärhjulen bromsas, men hindrar prov
hjulen att rulla fritt när de hydrauliska bromsarna inte används.

Kilremsväxlarnas utväxlingsförhållande är så valt, att provhjulen vid an
givna ringdimensioner tvingas att löpa ca 20 %  långsammare än bärhjulen. På 
grund av bärhjulens relativt höga hjulbelastning påverkas dessas rotationshas
tighet ganska litet av bromskrafterna från provhjulen. Denna metod med »åter- 
matning» av bromskrafterna från provhjul till bärhjul innebär, att erforderlig 
dragkraft för bromsvagnen endast uppgår till ca 20 %  av bromskrafterna jämte 
de normala rörelsemotstånden. De främre och bakre remskivorna i växlarna kan 
skiftas. Provhjulen löper efter skiftning med ca 40 %  slip.

De hydrauliska bromsarna för låsning av provhjulen (ej synliga på figuren) 
är monterade i de främre remskivorna.

För att provhjulen vid transport av vagnen ej skall bromsa denna och nötas, 
lyfts de och hålls i upplyft läge medelst en speciell anordning, som dock ej 
framgår av figuren.

Då provhjulen bromsas, upptas bromskrafterna av i parallellogrammernas 
främre nedre del fästade fjädrande mätringar (14), vilkas fjädring är direkt 
proportionell mot de verkande krafterna. Genom denna hjulupphängning ernås 
att bromskrafterna inte återverkar på hjultrycket.



Fig 7. Väginstitutets bromsvagn 3. Principskiss över provhjulsanordning.
1. Fästpunkter för mätutrustning vid bromsvagnens bärande chassi
2. Provhjul
3. Fjädrande mätring.

Bromsmomentet förs över en ledad axel från en bromstrumma till provhjulet (2). Bromsning 
kan också utföras med kontrollerat slip 20 och 40 °/o, varvid kraft härtill tas från bromsvagnens 
bärhjul. Kraftmätning sker genom registrering av den mot tangentialkraften i vägbanan direkt

proportionella kraften i mätringen.

Fig. 7. Test vehicle N o. 3. Diagrammatic arrangement o f test wheel device.
1 . Lugs attaching test equipment to supporting trailer
2. Test wheel
3. O-shaped spring dynamometer.

There are two identical test wheel devices, mounted side by side to trailer and spaced about 
12  ins. Brake pow er is transmitted from  a brake drum through a flexib le shaft to the test 
wheel (2). It  is also possible to brake the wheel at controlled slip 20 and 40 per cent. In that 
case brake power is supplied by the wheels which support the trailer. The friction force is 

measured by recording the tractive effort in the spring dynamometer.

Fig 8. Princip- och blockschema för den elektriska mätutrustningen i bromsvagn 3.

Fig. 8. Principal circuit o f electric measuring equipment o f test vehicle N o. 3. Fundamentally 
the same set-up is also used in test vehicle N o. 1 .



Mätringarna i bromsvagn 3 påverkas såväl av bromskraften som av rullnings
motståndet. I det följande har friktionskoefficienten vid undersökningar med 
bromsvagn 3 beräknats som kvoten mellan friktionskraften och hjulbelast
ningen, vilket är korrekt enligt den tidigare definitionen på friktionskoefficient.

Såsom angivits i det föregående är fjädringen hos mätringarna direkt propor
tionell mot de verkande krafterna. Denna fjädrings storlek uppmäts på elektrisk 
väg och registreras av ett skrivande instrument. Fig 8 visar ett schema för mät
utrustningen.

I vardera mätringen finns en induktiv förskjutningsgivare av differential- 
transformatortyp inbyggd. Givaren matas med 2.000 Hz växelspänning från 
en tongenerator. De av mätringens fjädring under inverkan av friktionskraften 
orsakade förskjutningarna av givarens kärna ger en modulering av denna bär
frekvensspänning. Amplituden och fasläget relativt bärfrekvensen hos den mo- 
dulerade växelspänningen utgör ett entydigt mått på friktionskraften.

Den från givaren erhållna växelspänningen demoduleras, varvid en spänning 
erhålls, vars storlek är en entydig funktion av friktionskraften. Funktionssam- 
bandet kan göras linjärt. Denna spänning registreras med hjälp av en bläck- 
strålskrivare, typ Elema Mingograf 230 B.

Mätutrustningen kräver 220 V, 50 Hz växelspänning, som erhålls från en 
roterande omformare, vilken får sin strömförsörjning från blyackumulatorer 
med 12 V  spänning.

För registrering av vägkoordinaten, med vars hjälp hastigheten kan beräknas, 
används det hjul som syns längst till vänster på fig 5. Hjulet är försett med 
en impulskontakt, som ger en puls för varje varv hjulet roterar. Dessa pulser 
registreras av en tredje kanal i bläckstrålskrivaren. Registreringen av pulser 
från en liknande impulskontakt på ett av provhjulen ger möjlighet att beräkna 
provhjulets slip. Tidkoordinaten erhålls direkt av längden på skrivarens regist- 
reringsremsa, vilken matas fram med konstant hastighet.

Instrumentutrustningen och en observatör är placerade i den hytt, som syns 
mitt på fig 5.

Kalibering av mätutrustning

Vid bestämning av sambandet mellan friktionskraft på provhjulets periferi 
och mätringens fjädring placeras provhjulet, som då är låst, på en horisontell 
stålplatta, vilken är lätt förskjutbar på kullagerkulor. Detta gäller båda broms
vagnarna. Med hjälp av en skruv förskjuts plattan, varvid en kraft uppstår 
mellan plattan och provhjulet. Storleken av denna kraft avläses på en dynamo
meter, som är anbragt mellan plattan och skruven. Samtidigt avläses mätringens 
fjädring på en i ringen anbragt indikatorklocka. Genom att utföra dessa avläs
ningar för en serie belastningsvärden blir det möjligt att upprita en kurva Över 
sambandet mellan friktionskraften och mätringens fjädring.

För bestämning av sambandet mellan mätringens fjädring och det skrivande 
instrumentets utslag, mätt på registreringsremsan, används ett särskilt kalibre- 
ringsdon, bestående av en i mätringen fast anbragt mikrometerskruv. Med



hjälp av denna förskjuts differentialtransformatorns kärna stegvis, och för 
varje förskjutningsvärde registreras det skrivande instrumentets utslag. Då för
skjutningen av differentialtransformatorns kärna vid belastning av mätringen 
är lika stor som mätringens fjädring, erhålls således på detta sätt sambandet 
mellan mätringens fjädring och det skrivande instrumentets utslag.

Sambandet mellan friktionskraft på provhjulets periferi och mätringens fjäd
ring bestäms med relativt långa tidsmellanrum, medan däremot sambandet mel
lan mätringens fjädring och det skrivande instrumentets utslag bestäms omedel
bart före och omedelbart efter varje friktionsmätning med bromsvagnen.

Beskrivning av undersökta vinterdäck och slirskydd

De vanligaste vinterdäcken har mönster bestående av tvär- eller vinkelställda, 
relativt grova gummiblock eller -lameller.

Såväl däck med normalt ribbmönster som däck med mönster av relativt grova 
gummiblock eller -lameller adersolrefflas eller saipas, d v s  förses med tvär
gående mer eller mindre tätt liggande slitsar, som i syfte att förbättra väg- 
greppet, delar upp slitbanans gummi i tunna lameller.

Vid s k Wyresoleregummering av däck förses dessa med slitbana med ribb
mönster, varvid ståltrådsspiraler bäddas in i gummit. Det gummiskikt, som 
därvid kommer att täcka spiralerna, slipas bort jämte en del av spiralernas 
utåt vända yta. Härvid eller efter en kortare tids användning av däcken erhålls 
två skarpa stålspetsar i däcksytan av varje trådvarv på spiralen. Avsikten med 
konstruktionen är att dessa skarpa spetsar skall tränga in i en hal vägbana 
och öka friktionen. Det förefaller rimligt att anta, att friktionsegenskaperna 
påverkas av däckens förslitningsgrad.

Även däck med andra typer av inlägg har undersökts. Sålunda hade ett däck 
stycken av mycket tunn ståltråd och ett annat däck stycken av rätt grov stål
tråd ingjutna i slitbanan. I båda dessa däck hade inläggen oregelbunden place
ring i motsats till förhållandet vid Wyresoleregummerade däck. Ett tredje däck 
hade i slitbanan ingjutna stålbyglar av speciell form, vilka var regelbundet 
placerade i däcksmönstret. Byglarnas skänklar hade en tjocklek av 1,5 mm och 
en bredd av 6 å 12 mm.

Ett av de undersökta grovmönstrade däcken hade i gummiblocken fördjup
ningar med en yta av 1 å 2 cm2 och ett djup av ett par mm. Avsikten härmed 
uppges vara, att dessa fördjupningar skall fungera som sugkoppar och där
igenom förbättra väggreppet. Nyssnämnda däck med ingjutna stålbyglar hade 
likartat mönster.

En annan däckstyp hade slitbanan i form av lösa ringar, som sattes i spår, 
löpande runt omkretsen på ett i övrigt omönstrat specialdäck innan detta pum
pades. Slitbaneringarna hölls fast på däcket av dessa spår samt av friktionen 
sedan däcket pumpats. Särskilda slitbaneringar för sommarbruk resp vinterbruk 
fanns, och de sistnämnda kunde kompletteras med lösa stålnabbar, vilka kläm
des fast på däcket med hjälp av de lösa ringarna.



Undersökningarnas omfattning och utförande

Friktionsmätningar har utförts dels på för allmän trafik öppna vägar, vilka 
ej varit sandade, dels på särskilt iordningställda banor, som varit avstängda 
för annan trafik. Dylika banor har anordnats på ett flertal olika ställen såsom 
på Orsasjöns is, Orsa flygfält, Bromma flygplats och vissa vägar.

Vägar och speciella banor för friktionsmätningar har efter sin beskaffenhet 
indelats i isbanor, banor med nysnö på is, tillkörda snöbanor samt banor med 
nysnö på tillkörd snö. Någon objektiv metod för att närmare beskriva och 
definiera de olika banorna fanns inte. Isbanorna åstadkoms genom bespolning 
av marken, i förekommande fall efter plogning, med vatten från tankvagnar. 
Snön på de tillkörda snöbanorna hade packats av trafiken.

Friktionsmätningarna utfördes i regel på en väglängd av 100 å 200 m.
Vid de förberedande undersökningarna med bromsvagn 1 användes däck av 

dimensionen 6.50— 16. Bl a användes följande däckstyper:
Continental RS Extra,
Firestone Ground Grip,
Gislaved, ribbmönstrat standarddäck,
Gislaved Snö, utan och med adersolreffling,
Goodrich Mud and Snow,
Goodyear Winter Service,
Michelin Success Zigzag, adersolrefflat,
Nokia »Hakkapeliitta»,
Trelleborg, ribbmönstrat standarddäck,
Trelleborg, ribbmönstrat standarddäck med Sya snökedja,
Trelleborg Wittmer,
Wyresoleregummerade däck, samt 
blankslitna däck av olika fabrikat.

Vid undersökningarna med bromsvagn 3 och de undersökningar som paral
lellt härmed utfördes med bromsvagn 1 användes huvudsakligen däck av dimen
sionen 5.60— 15 men i någon utsträckning även däck av dimensionen 5.90— 15.

A v dimensionen 5.60— 15 användes följande däckstyper:
Atlas Weathergard,
Gislaved Brodd,
Gislaved Brodd, med inlägg av ståltråd,
Goodrich Super Delux Mud-Snow, saipat,
Goodyear Super Cushion, blankslitet,
Pirelli BS 3, sommarutförande,
Pirelli BS 3, vinterutförande med nabbar,
Rengas-Ala Isnagel,
Trelleborg T Cushion,
Trelleborg T Cushion, saipat,
Trelleborg T Wittmer,
Trelleborg T Wittmer, slitet, samt 
Wyresoleregummerade däck.



Fig 9. Däck provade med bromsvagn 3. 

Fig. 9. Tyres tested with test vehicle No. 3.



Fig 9.



Fig 9.

A v dimensionen 5.90— 15 användes följande däckstyper:
Trelleborg Safe T Star Tubeless, saipat, samt
Trelleborg Safe T Star Tubeless, med inlägg av ståltråd.

Samtliga däck var nya utom de som ovan angivits vara slitna och de Wyre
soleregummerade. Wyresoleregummerade däck provades i olika förslitnings- 
tillstånd. Fig 9 visar de däck, som använts vid undersökningarna med broms- 
vagn 3.

Vid undersökningar med däck av dimensionen 6.50— 16  användes en hjul
belastning av 550 kp och vid undersökningar med däck av dimensionerna
5.60— 15 och 5.90— 15 en hjulbelastning av 310 kp. Lufttrycket i ringarna 
hölls vid 2,0 kp/cm2 för däck av dimensionen 6.50— 16  och vid 1,7 kp/cm2 
för däck av dimensionerna 5.60— 15 och 5.90— 15.

Mätning utfördes i regel endast vid två hastigheter med varje däck, nämligen 
vid 20 och 60 km/h eller vid 20 och 40 km/h.



Vid undersökningarna med bromsvagn i utfördes samtliga prov med stegvis 
varierande slip, o—ca 4 0 % , samt med låst hjul, 10 0 %  slip. Vid undersök
ningarna med bromsvagn 3 utfördes prov med 20, 40 och 100 °/o slip.

I försöksrutinen ingick att omedelbart före och efter varje prov bestämma 
sambandet mellan mätringens fjädring och det skrivande instrumentets utslag, 
att före varje prov mäta lufttemperaturen och kontrollera lufttrycket i prov
hjulet resp provhjulen, att under varje prov hålla körhastigheten konstant samt 
att efter varje prov besiktiga provhjulet resp provhjulen.

Resultat

Undersökningar med bromsvagn 1

Undersökningarna med bromsvagn 1 har huvudsakligen avsett bestämning 
av olika faktorers inverkan på friktionskoefficientens storlek för ett och samma 
däck. Dessutom redovisas i det följande resultat från prov med standarddäck 
med snökedjor, eftersom dylika undersökningar inte kunnat utföras med broms
vagn 3.

Banornas beskaffenhet ur friktionssynpunkt visade sig vara mycket skif
tande även inom förut angivna grupper, vilket inte endast kan ha berott på 
att temperaturen varit olika vid olika tillfällen. För t ex isbanor uppmättes 
vid temperaturen — io °C  friktionsvärden varierande mellan 0,07 och 0,19 vid 
mätning med ett standarddäck vid 17  %  slip och körhastigheten 60 km/h. An
ledningen till denna spridning i friktionsvärdena kan bl a vara en polering av 
isytan vid körning upprepade gånger. Vid åtskilliga tillfällen var isbanorna 
förhållandevis sträva vid de första försöken på dagen men blev sedan halare 
fastän temperaturen var konstant.

Lufttrycket i ringarna visade sig ha viss inverkan på friktionskoefficienten. 
Några resultat från undersökningar med olika inre lufttryck i ett standarddäck 
av dimensionen 6.50— 16  vid en lufttemperatur av — n ° C  och en hastighet 
av 20 km/h framgår av följande tabell.

L u f t t r y c k ,  k p / c m 2 1,0 1,5 2, 0 2,5

Friktionskoefficient på isbana ............................................. o ,io 0,14 0 ,17  0,14
Friktionskoefficient på tillkörd snöbana ........................... 0,25 0,32 0,35 0,32

A v tabellen framgår, att friktionskoefficienten hade ett maximum, som för 
detta däck erhölls vid 2,0 kp/cm2 lufttryck.

Däckstemperaturen. Vid vissa prov observerades en ändring av friktionen, 
som tycktes bero av längden på den vägsträcka provhjulet rullat. Anledningen 
härtill kunde förmodas vara en uppvärmning av däcket. Uppmätning av 
däckets yttemperatur visade, att temperaturen stabiliserats först efter 25 km 
körning med 1 7 %  slip och 50 km/h vid en lufttemperatur av + i ° C .  Härvid



uppgick temperaturstegringen på däckets slitbana till io °C  och på däckets 
sidor till i6 °C .

För uppvärmning av provdäck tillverkades en särskild uppvärmningsanord- 
ning, bestående av ett par motordrivna valsar, på vilka provhjulet fick rulla 
fritt under belastning innan friktionsmätning utfördes. En jämförelse av mät
resultat med kalla och varmkörda däck visade, att körning io km på väg med 
1 7 %  slip och 50 km/h vid — io °C  gav en höjning av friktionskoefficienten 
med 0,01 över det med kallt däck uppmätta värdet. Uppvärmning genom kör
ning 30 resp 60 min på nyssnämnda rullar följt av körning 2,5 km på marken 
för åstadkommande av temperaturutjämning gav en höjning av friktionskoeffi
cienten med 0,04 resp 0,045 över det med kallt däck uppmätta värdet vid en 
lufttemperatur av — 18 å — 2 i°C .

Anledningen till att de varmkörda däcken gav något högre friktionskoeffi- 
cient kan förmodas vara en ändring av gummits elastiska egenskaper med tem
peraturen, som medför ändrad tryckfördelning i kontaktytan mellan däck 
och vägbana.

Huvuddelen av proven utfördes dock utan sådan uppvärmning av däcken, 
då detta var för tidskrävande.

Hastighetens inverkan på friktionskoefficienten visade sig vara obetydlig. 
Praktiskt taget samma värde på friktionskoefficienten erhölls vid körning med 
hastigheterna 20 resp 60 km/h.

Slippets inverkan på friktionskoefficienten visade sig vara olika för olika 
däckstyper och vid olika friktionsnivåer.

För såväl standarddäck som vinterdäck ändrade sig friktionskoefficienten 
vid låg friktionsnivå (ju =  0,1 a 0,2) obetydligt med en variation i slip inom om
rådet 20—40 %  (fig 10). Friktionskoefficientens maximalvärde skulle uppenbar
ligen här kunna bestämmas med tillräcklig noggrannhet genom mätning vid ett 
godtyckligt valt slip i området 20— 40 % .

Fig 10. Samband mellan friktionskoefficient och slip för däck nr 9 och 5 på is.

Fig. 10. Curves showing coefficient of friction and slip fo r tyres N o. 9 and 5 on dry ice.



Fig i i .  Samband mellan friktionskoefficient och slip för däck nr 9 och 5 på tillkörd snö. 

Fig. 1 1 .  Curves showing coefficient o f friction and slip fo r tyres No. 9 and 5 on compacted snow.

Vid högre friktionsnivå ( / a  =  0,3 å 0,4) var förhållandet något annorlunda. Slit
banan hos ett vinterdäck med mönster bestående av separata gummiblock eller 
-lameller är normalt mera elastisk med avseende på tangentialkrafter än ett 
standarddäcks på grund av dess väsentligt större gummimängd (1 å 2 kg) och 
denna gummimängds uppdelning. Denna olikhet i elastiska egenskaper bör med
föra att friktionskoefficientens maximalvärde kommer att ligga vid större slip 
för det mer elastiska än för det mindre elastiska däcket. De förberedande under
sökningarna visade också mycket riktigt, att friktionskoefficientens maximum 
för ett dylikt vinterdäck erhölls vid 30—40 °/o slip medan däremot friktions
koefficientens maximum för ett standarddäck erhölls vid 10— 20 %  slip (fig 11) .

Snökedjor visade sig ge en radikal förbättring av väggreppet på is och någon 
förbättring på tillkörd snö vid jämförelse med ribbmönstrade standarddäck. 
Några typiska resultat från dessa undersökningar framgår av följande tabell.

Med snökedja erhölls således på is 2 å 3 gånger högre friktionskoefficient 
än utan, ett resultat som även erhållits vid utländska undersökningar. På till
körd snö erhölls däremot betydligt mindre förbättring av väggreppet.

Vägbana D ä c k s  t y p
M ax friktionskoefficient

20 km/h 40 km/h 60 km/h

Is Ribbmönstrat stan d ard d äck ....................... 0 ,12 ___ 0,15
Do med sn ö k e d ja ........................................... 0,35 — o,37

Ribbmönstrat standarddäck ...................... — 0,16 —

Do med sn ö k e d ja ........................................... — 0,26 —

Tillkörd snö Ribbmönstrat standarddäck .......................
Do med sn ö k e d ja ...........................................

— °>34 
0,3 6 ___

Ribbmönstrat standarddäck ....................... — 0,2 9 —

Do med sn ö k e d ja ........................................... — o,34 —



Fig 12. Fig 13 .

Fig 12 — 23. Friktions jämförelse mellan ett ribbmönstrat standarddäck (heldragen linje) och 
vinterdäck samt andra däck (övriga beteckningar).

I stapeldiagrammen använda beteckningar:
O Ribbmönstrade standarddäck 
(D Ribbmönstrade standarddäck med saipning 
O Ribbmönstrade standarddäck med inlägg av ståltråd
□  Vinterdäck med tvärställda block eller lameller
□  Vinterdäck med tvärställda block eller lameller samt inlägg av ståltråd 
A  Vinterdäck med vinkelställda block eller lameller
A  Vinterdäck med vinkelställda block eller lameller och saipning
•  Blankslitna däck.

Fig. 1 2 — Coefficients of  friction fo r a standard circumferential ribbed tyre (unbroken lines) 
compared with coefficients o f friction fo r winter tyres, winterised tyres and other tyres

(other symbols).
Legend:
O Standard tyres with circumferential ribs
0  Standard tyres with circumferential ribs provided  with transverse, fine cuts
O Standard tyres with circumferential ribs and with steel coils or minute particles o f steel

wire embedded in the tread
□  Winter tyres with transverse blocks or ribs
□  Winter tyres with transverse blocks or ribs and with minute particles of steel w ire

embedded in the tread
A  Winter tyres with angular blocks or ribs
A  Winter tyres with angular blocks or ribs provided with transversey fine cuts
•  Smooth tyres.



Fig 14.

Fig 15. Fig 1 6.

Undersökningar med bromsvagn 3

Försöksvärdena från undersökningarna med bromsvagn 3 har använts för 
bestämning av differensen mellan friktionskoefficienterna för å ena sidan vin
terdäck av olika typer och å andra sidan standarddäck för olika typer av väg
banor, för bestämning genom regressionsanalys av några olika faktorers in-



Fig 17. Fig 18.

0
Fig 19.

verkan på denna differens samt för studium av sambandet mellan friktions- 
koefficienterna vid 100 resp 2 0 %  slip för standarddäck.

Försöksvärdena från huvuddelen av undersökningarna med bromsvagn 3 har 
sammanställts i diagramform, fig 12 — 23. Varje diagram utgör en samman
fattning av de prov, som utförts på samma typ av vägbana och med samma 
hastighet och slip. Varje prov representeras i diagrammet av en kolumn, där



Fig 20.

Fig 2 1.

friktionskoefficienten för det normalt ribbmönstrade jämförelsedäcket marke
rats med ett horisontellt streck och friktionskoefficienten för provdäcket med 
för olika huvudtyper av däck speciella symboler. De till samma diagram höran
de proven är ordnade efter stigande friktionskoefficient för jämförelsedäcket. 
Dessutom redovisas resultat av några prov på is i följande tabell, varvid är att 
observera, att endast för det ena vinterdäcket användes samma jämförelsedäck 
som vid övriga prov.



Fig 22. Fig 23.

D ä c k s t y p H astighet
km/h

Friktionskoefficient

20 °/o slip 100 °/o slip

Ribbmönstrat standarddäck ............................................. 40 0,13 0,12
Grovmönstrat däck med stålbyglar ............................. 40 0,23 0 , l 8

Ribbmönstrat standarddäck ............................................. 50 C ,I3 0,12
Grovmönstrat däck med stålbyglar ............................. 50 0,20 0,15

D äck med sep slitbana, sommartyp ............................. 40 0,13 0,13
Däck med sep slitbana, vintertyp +  n a b b a r ............. 40 0 , l 6 0 ,2 0

Däck med sep slitbana, sommartyp ............................. 40 0 ,11 0,09
Däck med sep slitbana, vintertyp +  n a b b a r ............. 40 0,19 0 , l 6

D äck med sep slitbana, sommartyp ............................. 55 0,12 0 ,11
D äck med sep slitbana, vintertyp +  n a b b a r ............. 55 0,17 0 ,17

Resultat för olika typer av vägbanor

Resultaten för de olika typerna av vägbanor kan sammanfattas på följande 
■sätt.

På isbanor gav alla däckstyper i det närmaste lika dåligt väggrepp. Frik
tionskoefficienten låg i de flesta fall mellan 0,1 och 0,2. Som jämförelse kan 
nämnas att den på torr asfaltbeläggning ligger mellan 0,6 och 0,8.

Saipade däck, både av standard- och vintertyp, gav i flera fall, särskilt vid 
bromsning med låst hjul, något bättre väggrepp än de övriga däcken. Förbätt



ringen var dock obetydlig, och det rörde sig vanligen om en höjning av frik
tionskoefficienten med 0,01 eller 0,02.

Ett helt blankslitet däck, som provades på is, visade sig ha något sämre väg- 
grepp än övriga däck. Skillnaden var dock liten, vilket tyder på att däcks
mönstret inte torde ha någon större inverkan på väggreppet vid ishalka.

Däck med ståltrådsinlägg hade i regel sämre väggrepp än standarddäcket. 
Däck med ingjutna stålbyglar eller med nabbar gav vid de fåtaliga försök som 
utförts en friktionsförbättring av mellan 0,03 och 0,10. Väggreppet var trots 
detta dåligt.

På banor med nysnö på is, som gett låga friktionskoefficienter, ned till 
0,07, visade sig de olika vinterdäckstyperna ha något bättre väggrepp än stan
darddäcket. ökningen var dock på detta extremt hala underlag liksom på rena 
isbanor obetydlig och rörde sig om 0,01 å 0,02.

På banor med tillkörd snö eller nysnö på tillkörd snö, där friktionskoeffi
cienten för standarddäcket i de flesta fall låg mellan 0,2 och 0,4 resp mellan 
0,3 och 0,4, visade sig vinterdäcken ha märkbart bättre väggrepp än standard
däcket. I många fall var förbättringen 0,10 eller mer.

Vid jämförelse sinsemellan var de olika vinterdäcken i stort sett jämngoda. 
Att vinterdäcken gav bättre väggrepp på löst underlag som snö kan förklaras 
av att deras grova gummiblock eller -lameller tränger ner i underlaget och 
griper fast i detta, medan standarddäcket med mönster i form av längsgående 
ribbor har svårare att få grepp. Även ribbmönstrade däck med saipning eller 
med ståltrådsinlägg gav dock bättre friktion än standarddäcket. Ett blankslitet 
däck gav däremot något sämre väggrepp än standarddäcket.

Några olika faktorers inverkan på friktionsdifferensen

Regressionsanalysen av några olika faktorers inverkan på differensen mellan 
friktionskoefficienterna för å ena sidan vinterdäck av olika typer och å andra 
sidan standarddäck återfinns i bilaga 1. De faktorer, som studerats, är frik- 
tionsnivån, definierad som aritmetiska mediet av friktionskoefficienterna för 
de två jämförda däcken, slippet, hastigheten, temperaturen och förekomsten av 
ståltrådsinlägg. Dessa faktorers inverkan är delvis olika för isbanor och snö
banor men lika för de tre typer av snöbanor, vari uppdelning skett vid den 
experimentella undersökningen.

De olika faktorerna har kvalitativt följande inverkan. Beträffande den kvan
titativa inverkan hänvisas till tabell 2 i bilaga 1.

ökande friktionsnivå medför en ökning av friktionsdifferensen mellan vinter
däck och standarddäck. Denna ökning sker snabbare på isbanor än på snö
banor.

Slippet har ingen utpräglad inverkan på differensen på isbanor, men på 
snöbanor medför ökande slip en ökande differens.

Hastigheten har ingen utpräglad inverkan på differensen i något fall.
Temper aturen har motsatt inverkan på differensen på isbanor och snöbanor. 

På isbanor medför ökande temperatur att differensen minskar, medan den på



snöbanor ökar med ökande temperatur. Temperaturen har starkare inverkan på 
snöbanor än på isbanor.

Gruppen vinterdäck med staltradsinlägg hade på samtliga banor mindre 
friktionsdifferens i förhållande till standarddäck än gruppen vinterdäck utan 
ståltrådsinlägg. Inverkan var ungefär lika stor på såväl isbanor som snöbanor. 
Då emellertid dessa två grupper av vinterdäck inte är likvärdiga i andra av
seenden, kan denna tendens inte med säkerhet tillskrivas ståltrådsinläggen.

Fig 24. Samhöriga värden på friktionskoefficienter vid låst hjul och rullande hjul 
(20 °/o slip) för standarddäck.

Beteckningar:
+  Isbana
O Tillkörd snöbana 
© Nysnö på tillkörd snö.

Fig. 24. Correlated values o f coefficients o f friction for a locked wheel and a rolling wheel 
(20 per cent slip). Standard circumferential ribbed tyre.

Legend:
+  Icy road 
o Compacted snow
o N ew ly  fallen snow on compacted snow.

Samband mellan friktionskoefficienterna vid  100 resp 20 °!o slip

De värden på friktionskoefficienterna, jug och jur, vid 100 (låst hjul) resp 
20 %  slip (rullande hjul), som erhållits med standarddäck på isbanor, tillkörda 
snöbanor och banor med nysnö på tillkörd snö har sammanställts i fig 24. Detta 
material har använts vid en statistisk analys av sambandet mellan kvoten jug/jur



och friktionsnivån, här definierad som V / v / V  Analysen visar att något ge
mensamt samband för de tre bantyperna inte existerar. För isbanor och till- 
körda snöbanor ökar kvoten med ökande friktionsnivå, men på grund av det 
relativt ringa antalet observationer inom vardera gruppen är en kvantitativ 
bestämning av detta samband inte lämplig. För banor med nysnö på tillkörd 
snö har ej något entydigt samband kunnat erhållas.

Den genomsnittliga kvoten fig!fir och den genomsnittliga friktionsnivån 
V jug'jur för de tre bantyperna framgår av följande tabell.

B a n t y p  (Hg /  f l r \J fj,g . [Ar

Isbanor ..............................................................................................................  0,85 0,13
Tillkörda snöbanor .....................................................................................  0,93 0,32
Banor med nysnö på tillkörd snö ...................................................... 0,81 0,30

Diskussion av försöksresultaten

För att åskådliggöra vad de olika friktionskoefficienterna innebär vid bil
körning, har den högsta hastighet beräknats vilken en bil kan hålla med olika 
däcksutrustning på några typiska vägbanor, om den skall kunna stanna på 
20 m (normalt mått på siktavstånd vid gatukorsning). I beräkningarna har 
hänsyn tagits till att bilen förflyttar sig en viss sträcka under förarens reak- 
tionstid, som satts till 0,5 sekunder.

På is kan en bil med standarddäck hålla högst 21,2  km/h och med saipade 
vinterdäck, som gav det bästa väggreppet, högst 22,5 km/h. Med snökedjor
går det däremot att hålla högst 34,0 km/h.

På snö kan samma bil med standarddäck hålla högst 34,0 km/h och med
vinterdäck högst 3 8,6 km/h. Sistnämnda hastighet eller något högre gäller då
snökedjor används.

På torr asfalt uppgår hastigheten till högst 50 km/h.
För att ytterligare belysa friktionens betydelse vid bromsning visas i fig 25 

hur hastigheten avtar längs vägen vid bromsning från en utgångshastighet av 
50 km/h och med olika däcksutrustning på de angivna vägbanorna. Härvid 
räknas inte med den vägsträcka, som motsvarar förarens reaktionstid.

A v figuren framgår, att bilen på asfaltbeläggning kan stoppas på en sträcka 
av 15 m. På is och med standarddäck nedbringas bilens hastighet under denna 
sträcka av 15 m till 46 km/h och med saipade däck till 45 km/h. På snö och 
med standarddäck nedbringas hastigheten till 3 6 km/h och med vinterdäck 
till 32 km/h.

Undersökningarna visar, att endast snökedjor har avsevärd slirskyddande 
verkan på hala isvägbanor. Vissa vinterdäck ger visserligen något bättre väg
grepp än standarddäck på is, men förbättringen är så ringa, att den saknar 
praktisk betydelse. En minskning av körhastigheten från exempelvis 50 till



Fig 25. Hastighetens variation längs vägen vid bromsning på is, 
snö och asfaltbeläggning med olika däcksutrustning.

Fig. 25. Speed variation along the road when braking a car on ice, 
snow and bituminous pavements with different tyres.

48 km/h ger samma förkortning av bromssträckan som den som erhålls genom 
användning av dylika vinterdäck i stället för standarddäck. På snövägbanor 
ger flertalet vinterdäck bättre väggrepp än standarddäck, varför benämningen 
snödäck vore lämpligare än vinterdäck. Standarddäck med snökedjor ger lika
ledes bättre väggrepp än utan. Dock uppnås inte alls den friktion som råder 
vid barmark, varför det bästa skyddet mot slirningsolyckor på såväl is- som 
snövägbanor är att anpassa hastighet och körsätt efter väglaget.

Vinterdäcks inverkan på bilars kursstabilitet

Vissa vinterdäcks mönster utgörs av separata lameller, som kan antas vara 
mindre sidstyva än standarddäckens ribbmönster. Eftersom däckens sidstyvhet 
har stort inflytande på en bils kursstabilitet, har i samband med denna undersök
ning även gjorts prov med vissa av vinterdäcken i en särskild däcksprovnings- 
maskin. I denna mättes den avdriftsvinkel däcken fick för en viss sidkraft. 
Det visade sig att en del av vinterdäcken, i synnerhet sådana med mönster i 
form av tvärställda lameller, var vekare i sidled än standarddäcket. Andra 
vinterdäck, särskilt sådana med mönster i form av vinkelställda lameller, var 
däremot lika sidstyva som standarddäcket. Sidvekhet hos däcken kan i vissa 
fall medföra en försämring av bilens kursstabilitet. Sätts nämligen sidveka vin
terdäck enbart på bakhjulen på en baktung bil, kan bilen bli ostabil och lätt 
råka i sladdning med bakvagnen vid körning på torr vägbana.



Sammanfattning

Statens väginstitut har sedan vintern 1952— 1953 bedrivit undersökningar 
av vinterdäck och slirskydd för bilar. Syftet med undersökningarna har varit 
att fastställa olika däcks och slirskydds väggrepp jämfört med ribbmönstrade 
standarddäcks på is- och snövägbanor.

Vid undersökningarna användes två speciella mätvagnar, som konstruerats 
och tillverkats vid institutet. Vagnarna var försedda med ett resp två provhjul, 
som kunde bromsas med fullt kontrollerbart slip. Friktionskrafterna mellan de 
bromsade hjulen och vägbanan uppmättes och registrerades med hjälp av skri
vande instrument.

Bland de undersökta däcken fanns däck med mönster bestående av tvär- eller 
vinkelställda, relativt grova gummiblock eller -lameller, däck med slitbanans gum
mi uppdelat i tunna lameller, däck med stålinlägg i form av trådar av olika 
tjocklek eller byglar samt däck med löstagbara stålnabbar. Dessutom under
söktes standarddäck med snökedjor.

Undersökningarna bedrevs på is- och snövägbanor av olika beskaffenhet. 
Dessa indelades i följande huvudgrupper: isbanor, banor med nysnö på is, till
körda snöbanor samt banor med nysnö på tillkörd snö. Inom dessa huvud
grupper fanns banor med helt skiljaktiga friktionsegenskaper, men någon objektiv 
metod för närmare beskrivning av de olika banorna fanns inte.

A v förberedande undersökningar framgick, att lufttrycket i ringarna och 
däckstemperaturen hade en viss inverkan på friktionskoefficientens storlek. För 
en däckstyp, där lufttryckets inverkan på friktionskoefficienten undersökts, 
erhölls bästa väggrepp vid något lägre lufttryck än det som rekommenderas vid 
den aktuella hjulbelastningen. Den temperaturstegring i däcket, som uppstår 
vid långvarig körning, medförde någon höjning av friktionskoefficienten.

Vidare framgick av dessa förberedande undersökningar, att körhastigheten 
inverkade obetydligt på väggreppet, medan däremot slippets inverkan var olika 
för skilda däckstyper och vid olika friktionsnivåer. Vid låg friktionsnivå 
(ju =  0,1 å 0,2) hade en variation av slippet inom området 20— 40 %  ringa 
betydelse för såväl standarddäckets som vinterdäckens väggrepp. Vid högre 
friktionsnivå (ju =  0,3 å 0,4) hade däremot friktionskoefficienten sitt maximum 
vid 10 a 20 %  slip för standarddäcket och vid 30 å 40 %  slip för grovmönst- 
rade vinterdäck. Ett däck, som ger maximifriktion vid större slip än ett annat 
däck, kan förmodas medföra mindre risk för låsning av hjulet vid bromsning. 
Låsning av ett hjul medför, att detta hjul förlorar förmågan att styra fordonet. 
Låsning medför dessutom, såsom försöken visar, i regel lägre friktionskraft än 
om hjulet bromsas så, att det fortfarande rullar.

Jämförelserna av olika vinterdäcks och slirskydds väggrepp i förhållande 
till ribbmönstrade standarddäcks gav olika resultat på de olika typerna av 
vägbanor.

På isbanor hade alla däckstyper i det närmaste lika dåligt väggrepp. Saipade 
däck och däck med ingjutna stålbyglar eller med nabbar medförde dock någon 
friktionsförbättring. Undersökningarna har dock endast utförts med nya däck



och nabbar. Snökedjor gav däremot en radikal förbättring, nämligen 2 a 3 
gånger högre friktionskoefficient än standarddäcket.

På banor med nysnö på is gav de olika vinterdäckstyperna någon, ehuru 
obetydlig, förbättring av väggreppet. Dessa banor var, med så låga friktions
koefficienter som 0,07, synnerligen hala.

På banor med tillkörd snö eller nysnö på tillkörd snö visade sig vinter
däcken ha märkbart bättre väggrepp än standarddäcket. Vid jämförelse sins
emellan var de olika vinterdäcken i stort sett jämngoda.

Undersökningarna visar sålunda, att däck med speciella mönster hos slitbanan, 
s k vinterdäck, inte ger någon nämnvärd förbättring av friktionen på is. Vissa 
nabbförsedda däck och framför allt snökedjor ger däremot en ganska stor för
bättring vid  detta väglag, men friktionen är trots detta avsevärt lägre än som
martid. H ärvid måste observeras, att väginstitutet ej haft tillfälle att studera 
varaktigheten av denna effekt och ej heller effekten av mer eller mindre nötta 
nabbar. På snö ger vinterdäck en viss förbättring, varför benämningen snödäck 
vore lämpligare än vinterdäck, men även i detta fall är friktionen lägre än som
martid. På grund av att friktionen vid  vinterväglag är lägre än sommartid trots 
användning av vinterdäck, är det end.a sättet att minska risken för slirnings- 
olyckor vintertid att anpassa hastighet och körsätt efter väglaget. Detta med
fö r , att hastigheten i regel måste sänkas avsevärt vid  halt väglag.



Summary

The National Road Research Institute since the winter of 1952— 1953 under
took investigations of winter tyres and anti-skid devices for motor cars. The 
purpose of the investigations has been to determine the grip on the road of 
various winter tyres and anti-skid devices compared with the ribbed-pattern 
tread of standard tyres on roads covered with ice and snow.

Two special test vehicles, which were designed and constructed by the Insti
tute, were used for these investigations. One vehicle was equipped with one 
test wheel and the other with two test wheels, which could be braked by means 
of a device with fully controllable slip. The friction forces between the test 
wheels and the road were measured and recorded by means of a spring dyna
mometer.

Among the tested tyres there were tyres with mouldings consisting of trans
verse or angular, relatively sturdy blocks or ribs of rubbber, tyres with surfaces 
consisting of finely ribbed rubber, tyres with steel inlays in the form of pieces 
of wire of different thickness or bows and tyres with detachable steel studs. 
Besides standard tyres with snow chains were investigated.

The tests were carried out on ice and snow covered roads in different con
ditions. These roads were divided into the following main groups: icy roads, 
roads with newly fallen snow on ice, roads with compacted snow, as well as 
such roads with newly fallen snow on top. Within these main groups there were 
roads with quite different friction characteristics, but objective methods to 
describe in more detail the various roads did not exist.

It appeared from the preliminary investigations that the air pressure in the 
tyres and the temperature of the outer surface of the tyres had a certain 
influence on the magnitude of the friction coefficient. For a special type of tyre, 
where the effect of the tyre air pressure on the coefficient of friction has been 
investigated, the best grip on the road was obtained at slightly lower air pressure 
than recommended for the actual wheel load. The rise in temperature of the 
tyre surface caused by lengthy driving increased the friction coefficient to some 
extent.

Further these preliminary investigations showed that the driving speed only 
had an insignificant effect on the grip on the road, while on the other hand 
the effect of the slip was different for the various types of tyres and at different 
friction levels. At a low friction level =  0 .1— 0.2) the slip within the range 
of 20—40 per cent was hardly significant for the grip on the road of both 
standard tyres and winter tyres. At a higher friction level (ju =  0.3— 0.4) the 
friction coefficient reached its maximum at 10— 20 per cent slip for the standard 
tyre and at 30—40 per cent slip for winter tyres with heavy pattern treads. 
A tyre, which gives the maximum coefficient of friction at a larger slip than 
another tyre, may at braking cause less risk of locking the wheel. A  locked



wheel has lost its ability to steer the vehicle. Besides a locked wheel usually 
causes less force of friction than a braked still rolling wheel.

A  comparison of the grip on the road of different winter tyres and anti-skid 
devices in relation to ribbed standard tyres gave different results on the various 
types of roads.

On icy roads all types of tyres had almost as bad a grip on the road. With 
transversed-grooved tyres and tyres with steelwire inlays or studs the friction 
was increased to some extent. The investigations have only been carried out with 
completely new tyres and studs. On the other hand, snow-chains gave a marked 
improvement, i.e. a coefficient which was approximately three times higher 
than that of the standard tyre.

On icy roads with newly fallen snow, a small but insignificant improvement 
in the grip on the road was obtained from different types of winter tyres. 
With friction coefficients as low as 0.07 these roads were extremely slippery.

On roads with compacted snow or on such roads with newly fallen snow on 
top, winter tyres proved to have a markedly better grip on the road than 
the standard tyre. The different winter tyres when compared with each other 
showed themselves to be in the main equally good.

Thus the investigations prove, that so-called winter tyres or winterised tyres 
do not give a noticeable better grip on ice. On the other hand, some tyres with 
studs and, above all, snow chains give an appreciable improvement on ice, but 
in spite of this the friction is still considerably lower than in the summer. It is 
to be observed, that the Institute has had no opportunity to study the duration 
of this effect or the effect of more or less worn studs. However, on snow winter 
tyres give a certain improvement, and therefore the expression “ snow tyres'9 
would be better than 66winter tyres'\ but also in this case the friction is lower 
than in the summer. As the friction in the wintertime is lower than in the sum
mertime despite the use of winter tyres, the only way to reduce the risk of skid 
accidents in the winter is to adapt the speed and the manner of driving accord
ing to the road conditions. This means that the speed on winter roads as a rule 
must be reduced considerably.



34 Bilaga i

Regressionsanalys av friktionskoefficientdif ferens en mellan 
provdäck och standarddäck

M e t o d

Betecknas friktionskoefficienten för provdäcket med [Aa och för standard
däcket med pi» definieras den observerade differensen D  enligt
(0 D =  Ha—Pb

Vid analysen har följande ekvation för den beräknade differensen D 1 an
vänts:

(2) D 1 — A q-\t A p ' F A s ’ S-\-A y ' V A t' t-\-Ak ' K
där A  =  regressionskonstanter, vilka beräknats enligt minsta kvadratmetoden, 

F =  (iua +  f^b)/2- (»friktionsnivå»),
S =  slip, °/o,
V — hastighet, km/h,
t =  temperatur, °C ,
K  =  provdäckstyp, utan stålinlägg är K  =  o, med inlägg är K  =  1.

Då den effektvariabel som undersöks är en differens av i allmänhet ringa
storlek, kan man förmoda, att den enkla hypotes, som ekvation (2) utgör, med 
tillräckligt god approximation beskriver effektvariabelns verkliga samband 
med orsaksvariablerna F , S, V, t och K. (Någon möjlighet att med nödig nog
grannhet pröva approximationsgraden har man inte utan mycket tidskrävande 
metoder.)

Vid analysen av det föreliggande materialet, bestående av 160 observationer, 
har en särskild ekvation beräknats för 52 observationer på underlaget is. Likaså 
har en ekvation beräknats för det övriga materialet på underlaget snö, 108 
observationer.

I syfte att undersöka om de tre skilda former av snöunderlag, som definie
rats vid den experimentella undersökningen, påverkar differensen på olika sätt, 
har fyra ytterligare ekvationer framräknats. Tre av dessa har beräknats på 
vardera av de tre snöunderlagen, »nysnö på is» (22 observationer), »tillkörd 
snö» (64 observationer) samt »nysnö på tillkörd snö» (22 observationer). Den 
fjärde ekvationen beräknades på det sammanlagda materialet, där — i mot
sats till vad som skett i den förut gjorda beräkningen på hela snömaterialet 
— skillnaderna mellan grupperna i de enskilda variablernas medeltal eliminerats.

Den sistnämnda ekvationen möjliggjorde en undersökning av huruvida de 
enskilda snögruppernas medeltal avviker från den gemensamma regressionsyta, 
som ekvationen från totala snömaterialet beskriver.

De tre ekvationerna för skilda snöunderlag tillät i sin tur en undersökning 
av huruvida orsaksvariablerna uppträder med olika verkan vid de tre olika 
snöunderlagen.



Resultat

Variationsanalysen i tabell i visar, att data från de tre skilda snöunderlagen 
(»nysnö på is», »tillkörd snö» och »nysnö på tillkörd snö») endast slumpmässigt 
avviker från en gemensam regressionsyta.

Nämnda slutsats bygger på det förhållandet, att medelkvadraterna i raderna 
2 och 3 inte är signifikant större än i rad 4. (Se sannolikheten P  för att man 
av en slump kan få ett lika stort eller större medelkvadratsvärde än vad man 
har i rad 4.)

Däremot visar tabellen, att allmänna regressionsytan på ett mycket signifi
kant sätt avviker från vad man erhåller, om inga samband råder mellan diffe
rensen och orsaksvariablerna (P är mindre än 0,001). Resultatet för snömate
rialet kan därför redovisas i en ekvation.

Tabell 1. Variationsanalys på regressionen av friktionsdifferensen mellan 
prov- och standarddäck för de skilda snöunderlagen

V a r i a t i o n K vadrat-
summa

Frihets
grader

M edel
kvadrat

P
mindre än

Allmänna regressionsytan (a r )  ................ 0,065686 5 0 ,0 13137 0 ,0 0 1

Enskilda underlagsmedeltal kring a r . . 0,000951 2 0,000476 0,9
Enskilda regressionsytor ( e r )  .................. 0,003587 9 0,000399 o,9
Residual kring e r ...................................... 0,155035 9 1 0,001704 —

Summa =  variation kring totalmedeltalet 0,225259 107 0,002105 —

Anm : Då hastigheten var konstant =  40 km/h på ett av snöunderlagen (»nysnö på is»), bort
föll beräkningen av motsvarande regressionskoefficient, varför antalet frihetsgrader i rad 3 
är 9 i stället för 10.

För ismaterialet, vilket ej är uppdelat på skilda kategorier, har erhållits en 
ekvation, som på ett antal enskilda punkter signifikant avviker från snömate
rialets ekvation.

I tabell 2 visas de beräknade koefficienterna A  med deras medelfel s(Ä) 
samt dessutom koefficientdifferensen A 1 mellan snö- och isekvationerna med 
differensens medelfel 5(̂ 41).

För konstanten A q anges dock ej medelfelet. Denna fråga berörs emellertid 
något längre fram i resultatredovisningen.

I likhet med vad som gällt för variationsanalysen representerar P  sannolik
heten för att få en i talvärde lika stor eller större koefficient jämfört med 
medelfelet.

Tabell 2 medger följande slutsatser:

Friktionsnivån (F) har en starkt signifikant verkan på differensen: med 
stegrad friktion ökar differensen (P mindre än 0,001). Tendensen är signifikant 
starkare för is än för snö (P mindre än 0,01).



Procenten slip (S) visar ingen signifikant tendens på is. På snö däremot ökar 
differensen i friktion mellan provdäck och standarddäck signifikant med steg
rad %  slip (P mindre än 0,02). Skillnaden mellan snö och is i detta avseende 
är nästan signifikant (P mindre än o,i).

Hastigheten (V) har en insignifikant koefficient i båda materialen och kan 
därför utelämnas vid tillämpning av ekvationen.

Temperaturen (t) har motsatt och i båda fallen signifikant verkan på diffe
rensen vid de två underlagen. På is gynnas standarddäcket mer än vinterdäcket 
vid högre temperatur (P mindre än 0,05) medan skillnaden ökar till prov
däckets förmån vid ökande temperatur på snöunderlag (P mindre än 0,01). 
Skillnaden mellan underlagen i detta avseende är starkt signifikant (P mindre 
än 0,001).

Tabell 2. Erhållna regressionskoefficienter med medelfel

O r s a k s v a r i a b e l

Is,  n =  52 Snö, n =  108 Skillnad

A ± s  (A)
P .mindre
än

A ± s  (A)
P
mindre
än

A1 ±  s (A 1)
P
mindre
än

Konstant ............................ — 0,0828 — 0,0302 — — —

F =  friktionsnivå ......... 0,393 0,001 0,l68 0,001 0,225 0,01
±0,074 1+ O O \| 1+ O 0 00

S — slip, °/o ...................... < 0,000089 o,3 0,000340 0,02 ---0,0002 51 0,1
±0,000069 ±0,000134 ±0,000150

V — hastighet, km/h 0,00024 0,4 — 0,00060 o,7 0,00084 o,5
±0,00027 ±0,00118 ±0 ,00121

t =  temperatur, °C  ......... —0,00211 0,05 0,00445 0,01 -- 0,00656 0,001
±0,00096 ±0,00169 ±0,00194

K  =  inlägg i provdäck . , — 0,0213 0,001 —0,0255 0,01 0,0042 o,7
±0,0053 ±0,0081 ±0,0097

Systematisk variation . . . 47 °/o 29 °/o ---

Pr ov däckstyp en (K) visar samma tendens i vardera materialen, skillnaden 
i koefficient är därvid inte signifikant. Däck med inlägg har starkt signifikant 
lägre friktion än däck utan inlägg (P mindre än 0,001 och 0,01 för is resp snö).

A v tabell 2 framgår vidare, att ekvationen för is i mycket högre grad än 
vad är fallet för snö beskriver ett samband mellan differensen och orsaksvariab- 
lerna. För is förklarar ekvationen nära 50 %  av variationen (variationen är då 
uttryckt i summan av differensernas kvadrerade avvikelser från differensernas 
medelvärde). För snö representerar regressionen emellertid bara ca 30 %  av 
den totala variationen i differenserna. Detta motsvarar en korrelation mellan 
beräknad och observerad differens på ca 0,70 för is och ca 0,55 för snö.

Frågan om signifikansen i differensens nivå berör i princip koefficienten Ao- 
En jämförelse mellan snö och is i detta avseende är emellertid inte fullt adekvat, 
då, som visats i det föregående, sambandsstrukturen med orsaksvariablerna är 
olika för snö och is.



Emellertid kan man ange medelfelet i vardera av de medeltal, som erhållits 
för snö resp is. Då detta medeltal är beroende av medeltalen för orsaksvariab- 
lerna, ges samtliga medeltal i tabell 3.

Tabell 3. Variabelmedeltal etc

P a r a m e t e r Is, n =  52 Snö, n =  108

F —  medeltal för friktionskoefficient ...................... .................... 0 ,14 1 0,299

S =  » » slip, °/o ............................................. ...................  53,5 4 I »3
V  =  » » hastighet, km/h ............................. .................... 47,7 40,6

t =  » » temperatur, °C  ............................. .................... ~ 9>%5 — 4,5^
K  =  » » inlägg i provdäck ...................... ...................  0,423 o,333

D —  medeltal för differensen ...................................... 0,0416
+5(7),) =  medelfelet i D  ................................................... ±0,0038

s(D) =  residualspridningen i D ........................................................  0,0179 0,0396

Man ser omedelbart, att medeldifferensen i ismaterialet inte signifikant av
viker från o, medan det däremot för snömaterialet föreligger en klart positiv 
tendens, medeltalet är mer än 10 gånger större än sitt medelfel.

Som konsekvens av det tidigare berörda, starkare sambandet för is, är, som 
framgår av tabellen, residualspridningen mycket lägre på is än på snö. Man 
torde därför kunna anta, att flera relevanta orsaksvariabler krävs för att 
karakterisera orsakssambanden med samma framgång för snö- som för ismate
rialet.
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