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REFERAT

Statens Väg- och trafikinstitut utförde år 1978 en

undersökning av vilket slitage som erhålls på bil-

däck som körs på vägar med nylagda beläggningar av

typ ytbehandling respektive asfaltbetong. Dessa ty-

per representerar en rå och en slät beläggning. Un-

dersökningen redovisades i institutets meddelande nr

130: "Slitage av bildäck på olika vägytor". Statens

vägverk har därefter uppdragit åt institutet att ut-

föra en motsvarande undersökning på ett par belägg-

ningar som utsatts för trafik under några år. Tyvärr

kunde dock ej samma beläggningar som vid 1978 års

undersökning användas, utan ett par andra beläggning-

ar måste väljas, Vilket omöjliggör vissa önskvärda

jämförelser.

Resultaten från undersökningen visar att praktiskt

taget samma relation mellan däckslitagen erhålls

för de beläggningar som ingått i denna nya undersök-

ning som för debeläggningar som ingått i 1978 års

undersökning. Däremot är absolutvärdena på däcksli-

taget som väntat avsevärt mindre för de slitna be-

läggningar som ingått i 1980 års undersökning än

för de nya beläggningar som ingått i 1978 års under-

sökning.

Undersökningen visar på ett behov av ytterligare

studier avseende sambanden mellan beläggningsegen-

skaper och däckslitage.
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Tyre wear caused by driving on old and used surface
treatment and asphalt concrete

by Bo Kihlgren
National Swedish Road and Traffic Research Institute

Linköping Sweden

ABSTRACT

The National Swedish Road and Traffic Research

Institute made in 1978 a study of the tyre wear

resulting from newly paved roads of the type surface

treatment and asphalt concrete respectively. These

types represent a rough and an even pavement. The

study was described in Meddelande No. 130 from the

institute "Tyre wear on different road surfaces".

The National Swedish Road Administration has then

ordered the institute to perform a corresponding study

of some pavements which had been highly trafficked

during some years, Unfortunately, the same pavements

as in 1978 year's study couldn't be used. Some other

pavements had to be used, which makes certain desirable

comparisons impossible.

The results from the study show that practically the

same relation between the tyre wears is received for

the pavements included in this new study as for the

pavements in 1978 year's study.

On the other hand the absolute values of the tyre wear

are, as expected, considerably lower for the worn

pavements included in 1980 year's study than for the

new pavements in 1978 year's study.

The study indicates a need for further tests concerning

the relatiOn between pavement quality and tyre wear.
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BAKGRUND

Statens väg- och trafikinstitut utförde år 1978 en

undersökning av vilket slitage som erhålls på bildäck

som körs på vägar med nylagda beläggningar av typ yt-

behandling respektive asfaltbetong. De aktuella be-

läggningarna var en enkel ytbehandling med makadam

12-20 mm och en maskinavjämning med asfaltbetong

MAB8T. Undersökningen som redovisades i VTI Meddelan-

de nr 130: "Slitage av bildäck på olika vägytor",

visade att ytbehandlingen förorsakade ett väsentligt

större däckslitage än asfaltbetongen. Efter 6.000 km

körning med nya däck på de båda beläggningarna var

däckslitaget 50-80 % större på ytbehandlingen än på

asfaltbetongen.

Den refererade undersökningen utfördes som nämnts på

nylagda beläggningar. Motsvarande undersökning på

beläggningar som utsatts för trafik under några år

är givetvis av intresse såsom underlag för väghållarens

val av beläggningstyp. Statens vägverk uppdrog därför

åt institutet att utföra en sådan undersökning under

år 1980. Det hade varit önskvärt att kunna genomföra

denna undersökning på samma beläggningar som vid 1978

års undersökning. Dessa var dock ej i sådant skick

att de lämpade sig för fortsatta studier av däckslita-

ge, utan ett par andra beläggningar måste utväljas

av vägverket efter samråd med institutet. Däckslitaget

på en och samma beläggning i olika förslitningstill-

stånd kan således ej anges, utan 1978 och 1980 års

undersökningar måste betraktas som två från varandra

fristående undersökningar.

Uppläggningen av följande redogörelse för 1980 års

undersökning följer helt uppläggningen av redogörel-

sen för 1978 års undersökning för att underlätta de

jämförelser som trots allt kan göras.
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UNDERSÖKNINGENS OMFATTNING OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

Undersökningen utfördes genom körning av en omgång

(4 st) däck endast på ytbehandling och en omgång (4 st)

däck endast på asfaltbetong med åtföljande bestämning

av däckslitaget.

Körsträckan för vardera omgången däck var ca 6.000 km.

Däck

För undersökningen valdes samma däcktyp som vid 1978

års undersökning, nämligen slanglöst radialdäck med

dimensionen 175 SR 14 av fabrikat Gislaved.

Fälgar

Till däcken användes samma fälgar som tidigare hade

använts vid 1978 års undersökning, nämligen Volvos

originalfälgar med fälgdiameter 14 tum.

Bilar

För undersökningen hyrdes två st Volvo personbilar

typ 244.

Vägbeläggningar

 

Ytbehandlingen hade en maximal stenstorlek av 16 mm

och var utförd år 1977, varefter den utsatts för ca

2.000.000 axelparsöverfarter. Den var belägen på väg

209 mellan Norrköpings gräns och östra Husby. En för-

sökssträcka av ca 10 km längd utvaldes på denna väg.

Asfaltbetongen var av typ MAB12T och lagd år 1973,

varefter den utsatts för ca 20.000.000 axelparsöver-

farter. Den var belägen på väg E4 mellan Mjölby och
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Väderstad. En försökssträcka av ca 10 km längd ut-

valdes på denna väg.

De båda försökssträckorna kunde med hänsyn till vänd-

ningsmöjligheterna ej göras lika långa utan den sist-

nämnda var ca 170 m kortare än den förstnämnda. Väg-

geometrin skiljer sig något, men denna skillnad för-

modades ej ha nämnvärt inflytande på försöksresultaten.

KÖRNINGENS UPPLÄGGNING OCH UTFÖRANDE

Körning på de båda försökssträckorna utfördes under

veckorna 36-41, i regel måndagar-torsdagar. Det visa-

de sig nämligen att trafikintensiteten på väg E4 var

så stor på fredagar att det var svårt att köra på av-

sett sätt.

Körsträckan per dag var ungefär 250 km/provdäcksom-

gång. För transporterna mellan institutet och försöks-

sträckorna användes ej provdäcken.

Med lika långa försökssträckor skulle antalet vändning-

ar bli samma för varje omgång provdäck. På grund av

förefintlig skillnad i längd utfördes något fler vänd-

ningar på väg 209. På denna väg utfördes totalt 291

körningar fram och åter och på väg E4 287 körningar

fram och åter.

Övriga faktorer, som påverkar däckens slitage, och vid-

tagna åtgärder för att begränsa dessas påverkan av sli-

tagejämförelsen följer nedan.

Hastighet

 

Körhastigheten påverkar däckens temperatur och efter-

som gummits hållfasthet är temperaturberoende kommer
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körhastigheten att inverka på däckslitaget. Båda om-

gångarna däck har därför körts med samma hastighet,

nämligen 90 km/h, vilket är samma hastighet som vid

1978 års undersökning.

Lufttryck

 

Lufttrycket i provhjulen kontrollerades varje morgon

och justerades vid behov. Trycket hölls vid kalla

däck vid 180 kPa för framhjulen och vid 190 kPa för

bakhjulen liksom vid 1978 års undersökning.

/ Belastning

 

Varje dags körning påbörjades med full bensintank.

I bagageutrymmet på vardera bilen transporterades

bilens ordinarie hjul.

;ggr eller våt vägbana och lufttemperatur

För att i möjligaste mån undvika dessa faktorers

inverkan på jämförelsen kördes bilarna samtidigt.

Vägbanans fuktighetstillstånd och lufttemperaturen

noterades 3 gånger varje dag, nämligen vid körningens

början, vid lunchuppehållet och vid körningens slut.

För väg 209 (Y1) registrerades 48 observationer av

torr vägbana, 10 observationer av halvtorr vägbana

och 14 observationer av våt vägbana. Medelvärdet av

samtliga 72 temperaturavläsningar var + 14,30C. För

väg E4 (MAB12T) registrerades 55 observationer av

torr vägbana, 5 observationer av halvtorr vägbana och

12 observationer av våt vägbana. Medelvärdet av

samtliga 72 temperaturavläsningar var + 13,00C.

Däckposition

 

Under hela körningen behöll däcken sina positioner

på bilarna.

VTI MEDDELANDE 236



3.7

Hjulbalans

 

Före körningen balanserades hjulen. Efter 500 och

2.000 km körning kontrollerades balanseringen och

justerades vid behov.

Bilen

Försöksbilarnas framvagnsinställning justerades innan

körningen påbörjades. För att eliminera påverkan på

däckslitaget av olika egenskaper hos bilarna växlades

dessa mellan försökssträckorna med 500 km intervall.

Förarens körsätt

 

För att eliminera påverkan på däckslitaget av förarnas

körsätt växlades förare mellan försökssträckorna med

250 km intervall.

MÄTNINGAR

Bestämning av däckslitaget har skett dels genom väg-

ning av provdäcken, dels genom mätning av dessas

mönsterdjup.

Vägning

Före körningen vägdes alla däck noggrant.

Efter montering på fälg och balansering vägdes de

kompletta hjulen. Efter det att hjulen körts 2.000,

4.000 och 6.000 km vägdes de åter efter tvättning

och torkning. De balanseringsvikter som monterades

efter 50 respektive 2.000 km körning vägdes innan de

sattes fast.
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Vid försökets slut avmonterades däcken försiktigt och

vägdes noggrant.

Mönsterdjup

 

Däckens mönsterdjup mättes före körningen och efter

avslutad körning.

Varje däck indelades i 12 cirkelsektorer och för var-

je cirkelsektor mättes mönsterdjupet i 4 mönsterlin-

jer på slitbanan. Antalet mätpunkter per däck var så-

ledes 48 st.

ERHÃLLNA RESULTAT

Resultaten från slitagemätningarna presenteras i det

följande för varje däckposition och beläggningstyp.

Viktminskning

 

Följande två tabeller visar de erhållna viktminsk-

ningarna i gram enligt vägningarna av kompletta hjul.

Beläggningstyp: Y1

   

Antal körda km F

DäCkPOSitiOn 1.976 3.992 5.989

Fram vänster 30 60 82

Fram höger 40 90 126

Bak höger 72 114 153

Bak vänster 52 98 128
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Beläggningstyp: MAB12T

 

Antal körda km

Dackp051tion 2.009 4.017 6.003

 

 

Fram vänster 14 31 42

Fram höger 47 84 118

Bak höger 25 42 64

Bak vänster 26 46 66

   

  

 

Vägningarna av enbart däcken före och efter ca 6.000

km körning gav följandeViktminskningar i gram:

 

 

 

Däckposition Baläggningstyp Diff
Y1 MAB12T

Fram vänster 86 42 44

Fram höger 130 122 8

Bak höger 134 66 68

Bak vänster 138 78 60

  

 

  

 

De båda vägningssätten gav i stort sett samma resul-

tat i fråga om viktminskningen efter ca 6.000 km kör-

ning. För samtliga däck utom det däck i position bak

höger som körts på Y1 erhölls något större viktminsk-

ning enligt sistnämnda vägningssätt, sannolikt beroen-

de på att något gummi från däcken blir kvar på fälgen
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efter demontering av däcket. Anledningen till att ett

wdäck visar mindre viktminskning enligt det sistnämnda

vägningssättet är oklar. Möjligen kan en balanserings-

vikt ha förlorats någon gång under körningen._Tyvärr

räknades ej vikterna före körningens påbörjande.

Viktminskningen som funktion av antalet körda km visas

i figur 1. Med viktminskning avses här medelvärdet för

de fyra däck som körts på samma beläggning.
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Körd vägsträcka i km

Figur 1. Genomsnittlig viktminskning per däck som funktion

D av körd vägsträcka._ Mñ,r-;
Average loss of weight per tyre as a function of
driven distance.
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Slitaget efter 6.000 km körning på Y1 är 69 %

än slitaget efter 6.000 km körning på MAB12T.

Däckens mönsterdjup

 

större

Följande tvâ tabeller visar medelvärdet av däckens

mönsterdjup (48 mätpunkter/däck)

Beläggningstyp: Y1-

i mm.

    

 

Antal körda km

Dackpositlon 0 .5.989

Fram vänster 8,13 7,69

Fram höger 8,10 7,46

Bak höger 8,08 7,13

Bak vänster 8,08 7,14

  

 

Beläggningstyp: MAB12T

 

 

 

 

Antal körda km

Dackposition 0 6.003

Fram vänster 8,10 7,76

Fram höger 8,14 7,60

Bak höger 8,11 7,53

Bak vänster 8,14 7,53
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Följande tabell Visar minskningen i mm av mönsterdju-

pet efter ca 6.000 km körning.

 

 

 

Beläggningstyp Diff

Dackposition Y1 MAB12T

Fram vänster 0,44 0,34 0,10

Fram höger 0,64 0,54 0,10

Bak höger 0,95 0,58 0,37

Bak vänster 0,94 0,61 0,33

 

 

   

 

Mönsterdjupets minskning, angivet som medelvärde för

de fyra däck som körts på samma beläggning, är efter

6.000 km körning på y1 43

6.000 km körning på MAB12T.

0\
0 större än minskningen efter

Mönsterdjupen för alla däck och mönsterlinjer redo-

visas i bilaga 1.

SLUTSATSER

Undersökningen visar att ytbehandlingen förorsakar ett

väsentligt större däckslitage än asfaltbetongen. Så-

lunda var den genomsnittliga viktminskningen per däck

efter ca 6.000 km körning 122 g respektive 72 g, d v 5

1,69 gånger större på ytbehandlingen än på asfaltbe-

tongen. Den genomsnittliga mönsterdjupsminskningen vid

samma tillfälle var 0,74 mm respektive 0,52 mm, d v 5

1,43 gånger större på ytbehandlingen än på asfaltbe-

tongen.

Vid 1978 års undersökning av däckslitaget vid körning

på två andra, nylagda beläggningar erhölls en genom-

snittlig viktminskning per däck efter ca 6.000 km
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körning av 180 g respektive 122 g för ytbehandling

respektive asfaltbetong, d v 5 1,48 gånger större sli-

tage på ytbehandlingen än påasfaltbetongen. Den genom-

snittliga mönsterdjupsminskningen vid samma tillfälle

var 1,42 mm respektive 0,80 mm, d v 3 1,77 gånger

större på ytbehandlingen än på asfaltbetongen.

Båda undersökningarna ger som resultat att ytbehand-

lingarna sliter däck mer än asfaltbetongerna. Mätning

av viktminskning respektive mönsterdjupsminskning ger

något skiljaktiga värden på relationen mellan däcksli-

tagen på de båda beläggningar som ingått i respektive

undersökning. Vid 1980 års undersökning erhölls som

nämnts relationstalen 1,69 respektive 1,43 och vid

1978 års undersökning 1,48 respektive 1,77. Vid en

och samma undersökning borde de två mätmetoderna ha

gett ungefär samma resultat. Att så ej blivit fallet

kan förmodligen tillskrivas onoggrannhet i mätvärdena.

Medeltalet av de två relationstalen vid 1980 års un-

dersökning är 1,56 och medeltalet vid 1978 års under-

sökning är 1,62. Dessa båda tal visar att praktiskt

taget samma relation mellan däckslitagen erhålls för

de beläggningar som ingått i 1980 års undersökning

som för de beläggningar som ingått i 1978 års under-

sökning. Däremot är absolutvärdena på däckslitaget

som väntat avsevärt mindre för de slitna beläggningar

som ingått i 1980 års undersökning än för de nya be-

läggningar som ingått i 1978 års undersökning.

Den här redovisade undersökningen visar på ett behov

av ytterligare studier avseende sambanden mellan be-

läggningsegenskaper och däckslitage.
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Däckens mönsterdjup i mm före körning och efter 6.000 km
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Mönsterlinje (fr insidan)

,Beläggnings- Däckposition 4
1 2 3 4

tYP

Y1 Fram vänster 8,24 8,03 8,02 8,22

Fram höger 8,20 8,01 7,99 8,22

Bak höger 8,17 8,00 7,97 8,19

Bak vänster 8,16 7,99 7,99 8,17

MAB12T Fram Vänster 8,17 8,01 7,99 8,22

Fram höger 8,28 8,05 8,04 8,21

Bak höger 8,21 8,00 8,03 8,19

Bak Vänster 8,28 8,02 8,05 8,23

 

 

Efter 6.000 km

  

    

Mönsterlinje (fr insidan)

Beläggnings- Däckposition
1 2 3 4

tYP

Y1 Fram Vänster 7,99 7,53 7,41 7,82

Fram höger 7,94 7,33 7,08 7,51

Bak höger 7,73 6,90 6,56 7,32

Bak Vänster 7,66 6,86 6,64 7,38

MAB12T Fram Vänster 7,97 7,66 7,51 7,92

Fram höger 8,09 7,51 7,24 7,57

Bak höger 7,99 7,24 7,10 7,79

Bak Vänster 8,00 7,26 7,15 7,71
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Minskning av mönsterdjupet i mm efter 6.000 km

 

Mönsterlinje (fr insidan)

 

     

1

 

  

Beläggnings- Däckposition
typ 1 2 3 4

Y1 Fram vänster 0,25 0,50 0,61 0,40

Fram höger 0,26 0,68 0,91 0,71

Bak höger 0,44 1,10 1,41 0,87

Bak Vänster 0,50 1,13 1,35 0,79

MAB12T . Fram Vänster 0,20 0,35 0,48 0,30

Fram höger 0,19 0,54 0,80 0,64

Bak höger 0,22 0,76 0,93 0,40

Bak Vänster 0,28 0,76 0,90 0,52
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