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l ' INLEDNING

Vid underhåll av vägar med årsdygnstrafiken 2 000 -4 000

har justering av beläggningsytan och läggning av ett

tunt slitlager av asfaltbetong varit det normala. Man.

räknar nu med att i Stället för ett nytt slitlager av

asfaltbetong i ökad omfattning utföra ytbehandling på

dessa vägar. Försök med ytbehandling pågår på vägar med

väsentligt större trafik.

.Ytbehandlingar utförs i Sverige i regel med grövre

sten äni utlandet för att bättre stå emot-dubbtrafiken

'Och'för att minska risken för blödning. De utförs nor-

malt med helt eller delvis krossat stenmaterial. En

'.ytbehandling har därför i regel en mycket rå och skrov-

lig textur, speciellt innan ytan har utsatts för dubb-

trafik.

Däcken på en bil, som uträttar ett transportarbete, är

utsatta för ett påtagligt slitage. Anledningen är att

transporten förutsätter ett oupphörligt ianspråktagande

av friktionskrafter mellan däck och vägbana för fram-

drivning, för bromsning och för att över huvud taget

kunna hållakursen med bilen. Däckens slitbana är av

gummi och gummi har den egenskapen att inte kunna

överföra friktionskrafter utan att samtidigt en rela-

tivrörelse i förhållande till underlaget uppträder.

RörelSen relativt underlaget ger upphov till ett sli-

tage vars storlek dessutom beror av underlagets textur

och slitbanegummits nötningshållfasthet.

En ytbehandling kan således förmodas ge ett väsentligt

större däckslitage än slät asfaltbetong. Om så är fal-

let bör däckslitaget vägas in tillsammans med andra

faktorer vid valet av beläggningstyp.

VTI MEDDELANDE 130_



2 ' SYFTE

Denna undersökning har syftat till en orientering över

förhållandet mellan däckslitagen på enytbehandling

och på en asfaltbetong.

Undersökningen har initierats av Föreningen för bitu-

minösa beläggningar (FBB), som tillsammans med VTI sva-

rat för finansieringen av densamma.

3 4 UNDERSÖKNINGENS OMFATTNING OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

Undersökningen utfördes genom körning på väg nr 34 av

en omgång (4 st) däck bara på ytbehandling och en om-

gång däck bara på asfaltbetOng med åtföljande bestäm-

ning av däckslitaget.

Körsträckan för vardera omgången däck blev 600 mil.

3.1 Däck

För undersökningen valdes en konstruktionstyp-som är

vanlig och ger ett högt miltal, nämligen slanglöst

stålradialdäck med dimensionen 175 SR 14. Som fabrikat

valdes Gislaved.

Radialdäcket karakteriseras av att kordtrådarna i

stommen löper vinkelrätt mot slitbanan. De aktuella

.däcken har ett sammanhållande, periferiskt löpande

bälte av stålkord.

'I dimensionsbeteckningen anger

175 däckets sektionsbredd 4

SV_ , ' att däcket har högsta tillåtna hastig-
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het 180 km/h

R att det är ett radialdäck

14 att däckets innerdiameter (fälgens ytter-

diameter i däcksätet) är 14 tum.

Den valda däckdimensiOnen passar bl a på Volvo 242,

244, Ford Granada, Opel Rekord 1700, 1900, Mercedes

200, 220 Och 240 D. '

3.2 Fälgar

Till däcken valdes Volvos originalfälgar med fälgdiae

'metern 14 tum.

313 Bilar

 

För körningens genomförande hyrdes två st Volvo typ-

244 av 1978 års modell.

3.4 Vägbeläggningar

För jämförelsen av däckslitage utvaldes en enkel ytbe-

handling och en maskinavjämning med asfaltbetong.

Ytbehandlingen hade utförts med makadam 12-20 mm och

hade ej utsatts för dubbtrafik. Den ytbehandlade

sträckans längd är ungefär 1 mil Och ligger på väg nr

34 mellan Skeda Udde och Brokind.

Maskinavjämningen hade utförts med MAB 8 T på samma väg

mellan Brokind och Kisa. En sträcka av 1 mil utvaldes

för försöket.

Sträckorna bedömdes ha så lika väggeometri att skill-

nader i detta avseende endast kunde ha marginellt in-
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flytande på resultatet,

Vägbeläggningarnas Yttextur framgår av fOtograferade

borrkärnor, se bilaga nr 1;

4 g KÖRNINGENS UPPLÄGGNING OCH UTFÖRANDE

Körningen påbörjades 3 veckor efter ytbehandlingens

slutförande. Den pågick i 4 veckor.

Körsträckan per dag var ungefär 30 mil/provdäcksomgång.

Vid fram- och återkörning av bilarna användes ej prov-

däcken;

Försökssträckorna hade valts lika långa för att antalet

vändningar skulle bli samma för varje omgång provdäck.

Vändningarna genomfördes på likartat sätt på båda för-

.sökssträckorna.

Det finns många andra faktorer än däckens och belägg-

ningarnas, som påverkar däckens slitage. En beskrivning

av dessa faktorers inverkan och vidtagna åtgärder för

att begränsa dessas påverkan av slitagejämförelsen

följer nedan.

4.1 Hastighet

Däckens rullmotstånd varierar med hastigheten. Efter-

'som däckens arbetstemperatur bl a beror av rullmotstån-

det och nötningshållfastheten hos däckgummit i sin tur

beror av temperaturen kommer körhastigheten att inverka

på däckslitaget.

Båda däckomgångarna, som skall jämföras, måste alltså

köras med samma hastighet. Förarna av försöksbilarna
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har hållit en hastighet av 90 km/h.

4.2 Lufttryck

Lufttrycket i däcken påVerkar bilens köregenskaper samt

däckens uppvärmning Och därmed dess slitage.

Däcktrycket kontrollerades varje morgon. Trycket var

för kalla däck 180 kPa fram och 190 kPa bak. Däcktrycket

mättes med en kalibrerad precisionsmanometer.

4.3 ,Belastning

Varje dags körning påbörjades med samma belastning,

-l förare, 4 extrahjul och full tank.

4,4 Torr eller våt vägbana och lufttemperatur

 

För att i möjligaste mån undvika dessa faktorers in-

flytande på jämförelsen fick bilarna köras samtidigt

och noteringar fördes om lufttemperatur och körbanans

fuktighet. Lufttemperaturen var under körtiden 7-l4OC

och körbanan var torr ungefär halvatiden.

 

4.5 Däckposition

Däcken slits olika mycket beroende på om de sitter på

den drivande axeln eller inte.

Under hela körningen behöll däcken sina positioner.
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4.6 Hjulbalans

 

Vid obalans hos hjulet kan däCkSlitaget öka avsevärt.

Innan körningen påbörjades balanserades hjulen. Hjulba-

lansen kontrollerades efter 60 och 200 körda mil.

4.7 Bilen

Däckslitaget påverkas av bilens framvagnsinställning.

Även andra egenskaper hos bilen såSom bromsjustering,

motorstyrka, styrinrättning, stötdämpare och bilens

kondition i övrigt har betydelse.

Försöksbilarnas olika framhjulsvinklar kontrollerades

innan körningen påbörjades. Dessutom har bilarna väx-

lats mellan försökssträckorna. Detta har skett efter

varje 60 körda mil.

4.8 Förarens körsätt

 

För att minska inverkan av förarens körsätt växlades

förare mellan försökssträckorna. Detta har skett efter

varje 30 körda mil.

5 -MÄTNINGAR

Bestämning av slitaget har skett dels genom Vägning av

provdäcken,.dels genom mätning av dessas mönSterdjup.

5.1 ' Vägning

Innan körningen påbörjades vägdes alla däck noggrant.
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För uppföljning under körningens-gång vägdes även hela

hjulet_(däck, fälg,_luft och blyvikter). Hjulen vägdes

efter 0, ca 200, ca 400 och 600_körda mil sedan de.

först tvättats och torkats.

Vid försökets slut avmonterades däcken försiktigt och

enbart däcken vägdes.

5.2 Mönsterdjup

Däckens mönsterdjup mättes efter 0 och 600 körda mil.

Varje-däck indelades i 12 cirkelsektorer. För varje

sektor mättes djupet i 4 mönsterlinjer på slitbanan.

För mätning av mönsterdjupet användes en mätklocka med

_delningen l/l00 mm,

Däckens mönSter framgår av bilaga nr 1.

6* ' ERHÃLLNA RESULTAT

Resultaten från slitagemätningarna presenteras nedan

för varje däckposition och beläggningstyp.

6.l _ Viktminskning

Tabellerna på nästa sida visar de erhållna viktminsk-

.ningarna i gram på grund av bortslitet gummi. Hela

hjulet vägdes på en våg med skaldelningen = 10 gram.
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Beläggningstyp: Yl

_ Antal körda km
Däckposition' ' ' '

'_2135 3973 6001

Fram vänster 7 40 71 103

.Fram höger 64 113 167

;Bak höger, 92 160 >232
1 V

E Bak Vänster i 79 ' 141 218

Beläggningstyp: MAB 8 T

_ Antal körda km
Däckposition " T .

' 2127; 3985 6008

Fram Vänster 34 i 57 79

.Fram höger 61 i 99 143

Bak höger 57 5 94 138

Bak Vänster 51 88 128

ênm.: Däcken i position fram höger var ojämnt slitna.

Däckens yttre skuldra var "uppruggad" och de

yttre mönsterlinjerna hade avrundade kanter. Det

ojämna slitaget kan bero på vändningarnas karak-

tär.

Vid försökets början och slut Vägdes enbart däcken på

    

en Våg med noggrannheten d = 0,1 gram. Tabellen nedan

Visar Viktminskningen i gram efter ca 600 körda mil.

fBeläggningstyp

Däckposition Differens
Yl MAB 8 T

Fram Vänster: 104 79 "25

Fram höger ' 166 141 25
Bak höger 229 132 97
Bak Vänster 221 125 96
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Om man antager att däcken i position_fram höger vid

normalt slitage skulle ha fått samma slitage som däcken

i position fram vänster blir kvoten mellan däckslitage

på Ytbehandlingen och asfaltbetongen lika med 1,59.

Utan detta antagande blir kvoten lika med l,5l.

Nedan visas Viktminskningen som funktion av antalet

körda km; Viktminskningen är beräknad som medelvärdet

för alla fYra däckpositionerna och med ovanstående an-

tagande.

11
A ViKTFclzLUST I

   

'1 00m
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/
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OVanstående grafer är rätlinjiga mellan 2 000 - 6000

körda km. Kvoten mellan grafernas lutningar blir lika

med l,64.

6§2 _ Däckens mönsterdjup

 

På nästa sida redovisade mätvärden är medelvärdet av



mätningar utefter 4 mönsterlinjer på varje däck (48

mätpunkter/däck).

Beläggningstyp: Y1

10

 

Antal körda km -

 

   

Däckposition
0 6001

Fram vänster 7,86 ' 6,83

Fram-höger 7,94 6,82

Bak höger 7,79 6,05
Bak vänster 7,83 6,05

  

Beläggningstyp: MAB 8 T

 

 

 

 

 

. :Antal körda km
Däckposition

0 6008

Fram Vänster 7,92 7,39

Fram höger 7,88 7,18

Bak höger 7,88 6,81

Bak vänster 7,92 7,01

 

 

 

Tabellen nedan Visar minskningen av mönsterdjupet efter

ungefär 600 körda mil.

   

3 'Beläggningstyp
Däckposition Differens

Yl MAB 8 T

Fram vänster 1,03 0,53 0,50

Fram höger 1,12 0,70 0,42

Bak höger 1,74 1,07 0,67

Bak vänster 1,78 0,91 0,87

 

 

 

 
 

AMed samma antagande som ovan på.sida 9 blir kVoten_
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11

mellan däckslitage på ytbehandlingen och asfaltbetongen

lika med 1,84. '

Enligt gällande bestämmelser får man använda däcket

till dess att det återstår 1 mm mönsterdjup på det

mest slitna stället- Nedan redovisas det återstående

mönsterdjupet efter ungefär 600 körda mil för den mest

slitna mönsterlinjen (medelvärde av 12 mätpunkter).

 

 

  

v _Beläggningstyp
Däckposition 3 '

Yl MAB 8 T

iFram vänster 6,55 g 7,03

iFram höger 6,53' 6,72

EBak höger 5,66 6,33

;Bak vänster 5,77 6,54.

   

 

Mönsterdjupen för alla däck och linjer redovisas i

bilaga nr 2.

7 SLUTSATSER

Undersökningen visar att en nylagd enkel ytbehandling

med makadam 12-20 mm förorsakar ett väsentligt större

däckslitage än ennylagd maskinavjämning med asfalt-

betong MAB 8 T.

'Efter 600 körda mil var däckslitaget 50-80 % större på

ytbehandlingen än på asfaltbetongen. Det bör anmärkas

att nya däck användes för undersökningen.

'Om försöket upprepas efter en vintersäsong kan man för-

Vänta sig att skillnaderna i däckslitage mellan belägg-'

ningstyperna skulle minska. För att kunna göra en total
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bedömning av beläggningsytans inverkan på däckslitaget

bör försöket upprepas en följd av år under belägg-

ningens livstid.

För denna bedömning skulle det även vara av intresse

att öka körSträckans längd. Här måste man dock Välja

en försöksuppläggning där stör hänsyn tas till förarna

så att inte tristess Uppkommer som kan äventyra under-

sökningen.
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Bilaga 1

 

Yl * MAB8T

 

Däckmönstrets utseende efter 600 mils körning på Yl

(till vänster) resp MAB8T (till höger).
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Bilaga 2

Däckens mönsterdjup före körningen och efter 600 körda mil '

FÖEE 895812899

Be1äggningstyp

Y1

MAB 8 T

Efter 6 000 km

MAB 8 T

' Position

Fram Vänster

Fram höger

Bak höger

Bak Vänster

Fram Vänster

Fram höger

Bak höger

Bak Vänster

Fram Vänster

Fram höger
Bak höger

Bak Vänster

Fram Vänster

Fram höger

Bak höger

Bak Vänster

Minskning i mm av mönsterdjupet

Mönsterlinje (räknat från
insidan)

1 2

7,93 7,69
8,06' 7,82
7,92 7,65
7,94 7,72

8,08 ' 7,84
7,95 7,70
8,03 ,7,75
8,07 7,85

7,08 6,58
7,18 . 6,58
6,41 ' 5,73
6,27 '5,72

7,77 7,17
7,64 7,03
7,25 6,46
7,51 6,73

efter 600 mil

 

Y1

MAB 8 T

Fram Vänster

Fram höger

Bak höger

Bak Vänster

Fram Vänster

Fram höger

Bak höger

Bak vänster
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0,85
0,88
1,51
1,67

0,31
0,31
0,78
0,56

1,11
1,24
1,92
2,00

0,67
0,67
1,29
1,12'

3

7,81
7,82
7,71
7,68

7,75
7,80

-7,77
7,79

6,55
6,53
5,66
5,77

7,03
6,72
6,33
6,54

1,26
1,29
2,05
1,91

0,72

1,08

1,44

1,25

4

7,99
8,07
7,89
7,98

8,01
8,06
7,97
7,98

7,11
6,99
6,40
6,45

7,60
7,32
7,21
7,26




