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BAKGRUND

I framtiden räknar man med att underhålla många vägar

med ytbehandling i stället för att som hittills förse

dem med ett tunt slitlager av asfaltbetong. Vägar med

större årsdygnstrafik än 4000 fordon kan också komma

i åtanke för denna typ av underhåll.

Ytbehandlingen har i regel betydligt skrovligare textur

än den blandningsbeläggning den avser att ersätta. Det-

ta gäller särskilt när ytbehandlingen är ny och litet

trafikerad. En skrovlig yta ger generellt sett sämre

väggrepp vid låg hastighet än en slät på grund av mind-

re verklig kontaktyta och högre yttryck menvid högre

hastigheter i närvaro av vatten kommer den skrovliga

ytan till sitt rätt. I synnerhet ger den skrovliga ytan

ett bättre skydd motvattenplaning.

Det har inte saknats invändningar mot en vidgad använd-

ning av ytbehandlingar. Man har bl a pekat på risken

för ökad bränsleförbrukning, ökat buller samt sist men

inte minst ökat däckslitage. Det sista - dvs hur man

ska finna sambandet mellan vägytans textur och däcksli-

taget - är vad denna utredning rör sig om.

Christer Backman (1) har visat att en nylagd enkel yt-

behandling (makadam 12-20 mm) orsakar ett 50-80% större

däckslitage än en nylagd maskinavjämning med asfaltbe-

tong (MAB 8 T). Slutsatserna underförstår emellertid

att resultatet inte ska generaliseras till ytor som

trafikerats eftersom texturförändringar oundvikligen

uppstår under en beläggnings livstid genom trafikens

inverkan.

Det kan knappast riktas anmärkningar mot den vetenskap-

liga uppläggningen av Backmans undersökning. Däckslita-

get har studerats på vanliga bilar under normal körning

VTI MEDDELANDE 220



på de två olika slitlagren. Detta slitage%,- fortsätt-

ningsvis i brist på bättre uttryck kallat "naturligt

däckslitage" - är ju i själva verket vad man vill komma

åt med undersökningen.

Vid en utvidgad undersökning med målsättning att kart-

lägga däckslitaget på ett större antal beläggningar -

såväl nya som sådana som legat under trafik ett antal

år - måste man emellertid ta hänsyn till att det hit-

tills använda förfarandet är mycket tidsödande, särskilt

som Backman antyder behovet av att öka körsträckans

längd. En överslagsberäkning för 3 beläggningar i 2

olika slitagetillstånd som vardera ska köras 12000 km

med en medelhastighet på ca 60 km/h visar på behovet

av 1.200 timmar enbart i effektiv körtid. Detta inne-

bär inte bara att de direkta kostnaderna blir höga utan

också att jämförbarheten mellan resultat från de olika

beläggningarna blir sämre på grund av tidsutdräkten om

inte mycket stora resurser sätts in.

Behovet av en annan metod som påskyndar däckslitaget

är således stort och i ett av de följande avsnitten

diskuteras hur man skulle kunna gå tillväga.

DÄCKSLITAGETS ORSAKER

Den naturliga däckförslitningen - dvs den som uppträder

vid normal körning med bil - är det samlade resultatet

av flera komplicerade fysikaliska förlopp. Enligt den

i dag allmänt accepterade uppfattningen orsakas däck-

gummislitaget huvudsakligen av tre processer [2] , som,

särskilt då det gäller den första och tredje processen,

förutsätter någon typ av relativrörelse mellan däck och

vägbana:
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- Nötning Kantigaojämnheter i underlaget (väg-

banan) - även mycket små sådana - skär

och river loss slitbanematerial ur däc-

ket. Friktionen i samband med processen

är vanligen hög.

- Utmattning Avrundade ojämnheter i underlaget ut-

mattar och fragmenterar slitbanemate-

rialet genom upprepade formföråndringar.

Den till processen knutna friktionen är

låg.

- Valkbildning På släta underlag kan mjukt slitbane-

material under inverkan av friktionen

bilda små valkar eller rullar som

successivt slits bort. Friktionen i

samband med processen är hög.

De tre processerna förekommer således kombinerade i det

totala slitaget. Förutom att den tredje processens in-

verkan normalt är betydligt mindre än de två Övriga så

är det enskilda bidraget till det totala slitaget svårt

att kvantifiera. Dessutom förekommer interaktioner:

så t ex bidrar den nedsättning av hållfastheten hos

gummit som uppstår genom utmattning till att nötningen

ökar. Det kan vidare vara värt att påpeka att villkoret

om viss relativrörelse mellan däckslitbana och vägbana

är uppfyllt även vid s k fri rullning. Däckets slitbana,

som i fritt tillstånd är dubbelkrökt, ska ju plattas

till kontinuerligt i kontaktytan under rullningen och

det kan inte ske utan relativrörelser. Radialdäckets

högre miltal än motsvarande diagonaldäcks förklaras

bl a av att sådana rörelser förekommer i mindre ut-

sträckning.
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DISKUSSION AV METODER FÖR ATT PÅSKYNDA DÄCKSLITAGET

Den praktiska metod man har till hands för att forcera

däckslitaget är således att på ett eller annat sätt

öka relativrörelserna i kontaktytan i förhållande till

vad man har vid vanlig bilkörning. Såsom antytts tidiga-

re är slitageprocesserna knutna till olika lägen på tex-

turskalan. I strävan efter ett ökat däckslitage får där-

för inte ökningen av relativhastigheten drivas så långt

att man genom en påtaglig förändring av proportionerna

mellan slitageprocesserna förlorar jämförbarheten med

naturligt däckslitage.

Ett grundläggande problem är att man inte i förväg på

rent spekulativ väg kan säga i vad mån en forcerad me-

tod ger resultat som svarar mot naturligt däckslitage.

Även om den forcerade metoden rangordnar slitaget som

vanlig bilkörning gör så vill man ju också få ett mäte-

tal på relationen mellan naturligt och påskyndat sli-

tage. Detta problemkomplex kan lösas genom en valide-

ringsundersökning.

Det var från början helt klart att vanliga moderna bil-

däck av normal storlek borde användas även vidden for-

cerade slitagemetoden. Därmed var också storleken på en

eventuell provvagn grovt angiven. I ett utgångsskede

övervägdes om man inte skulle kunna använda någon av

väg- och trafikinstitutets medeltunga, trehjuliga frik-

tionsmätare (skiddometer) av släpvagnstyp. Tanken var

att man skulle använda bromshjulet som provhjul för

slitage och ställa omdess slip från 13-15% till 4-6%

för att få till stånd en rimlig relativrörelse med

acceptabel slitageeffekt. Idén förkastades emellertid,

dels för att mätvagnens dödvikt betraktades som för

stor i förhållande till provhjulsbelastningen och dels

för att provhjulet är monterat i vagnens symmetriplan

och således under körning rullar mellan trafikens hjul-

spår. En ny vagn efter samma princip men omkonstruerad
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för att passa det aktuella användningsområdet bättre

bedömdes kosta alltför mycket.

Lowne har i två rapporter [3 och 4] redovisat däcksli-

tage på olika beläggningar i Storbritannien. Lowne har

för huvuddelen av sina mätningar använt sig av en last-

bilsburen friktionsmätanordning (SCRIM)

lande provhjul snedställt 200 i förhållande till färd-

med ett frirul-

riktningen. På detta provhjul studeras däckslitaget.

Med den kraftiga snedställningen erhålls glidning över

praktiskt taget hela kontaktytan och proven förefaller

nära jämställda med bromsprov med låst hjul bortsett

från att av slitaget orsakad uppvärmning av däcket för-

delar sig över hela slitbanan vid frirullande snedställt

hjul.

Lowne anser SCRIM-mätningarna validerade med gott re-

sultat motvad han menar vara naturligt däckslitage vid

bilkörning. Tekniken vid den utförda jämförelsen måste

emellertid betraktas med en viss skepsis. Bilproven ägde

nämligen rum under formen av körning i "åtta" på utrym-

men 100><20 m, vilket innebär en risk att man alstrar

däckslitage med samma processfördelning som SCRIM-anord-

ningens.

I sina slutsatser fastslår Lowne att skrovligheten

(makrotexturen) har relativt liten inverkan på däck-

slitaget, råheten (mikrotexturen) hos beläggningsytan

fram-

(5)
belägg-

till

yttermeraxüjüx>borttagande av vissa medelfina stenfrak-

är den betydelsefullaste faktorn. Liknande idéer

kommer också i en rapport av Yandell och GOpalan

som avser laboratorieförsök med slitbanegummi på

ningsliknande ytor. Yandell coh Gopalan föreslår

tioner ur beläggningen varigenom däckslitaget skulle

kunna minskasrmai40% men friktionen endast med 5%.
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De svenska och engelska undersökningarnas resultat över-

ensstämmer inte, åtminstone skenbart. Det finns nämli-

gen inte några uppgifter som kan översättas till mikro-

texturdata för de svenska beläggningarna och det kan

också tänkas attdet svenska, grova stenmaterialet är

betydligt mer skarpkantat än det engelska. I en fortsatt

undersökning får texturdata inte saknas för provade be-

läggningar.

Som orsak till den bristande överensstämmelsen kan man

slutligen inte heller bortse från att på SCRIM används

en mycket stor snedställningsvinkel för provhjulet.

Härigenom kan nötningsprocessen överbetonas i förhål-

lande till utmattningsprocessen.

Snedställt frirullande hjul är ett intressant alterna-

tiv för att påskynda däckslitaget men man måste välja

en måttlig vinkel för att slitageprocesserna ska förbli

naturliga och däckets tvärprofil inte vanställas alltför

mycket genom slitaget.

Om man räknar fram Specifika slitaget för "naturliga"

metoder respektive "snedställt hjul" finner man följande

(specifika slitaget uttryckt i gram per Newton hjulbe-

lastning och körd kilometer, g/Nokm):

spec slitage

1. "Naturligt slitage" enligt (1] ca O.01><10-3

2. Accelererat slitage med ;3
bil enligt (3) ca 151 2x10

3. Slitage med SCRIM ca 10 á 20 x 10'3

Kvoten mellan 3) och 1) är således 1.000-2.000 och

kvoten mellan 2) och 1) 100-200.
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Med en måttlig snedställningsvinkel, 4-80, borde man

kunna påskynda däckslitaget uppskattningsvis 400 gånger.

Detta innebär att en tämligen hög ambitionsnivå svarande

mot 12.000 km vanlig bilkörning skulle simuleras av ca

30 km körning med snedställt hjul. En sträcka av den

storleksordningen är väl hanterbar och i den fortsatta

utredningen tas en mätanordning med snedställt hjul

till utgångspunkt för arbetet.

Det är här på sin plats att framhålla att mätningarna

strängt taget inte borde ske med konstant snedställ-

ningsvinkel utan med konstant sidkraft. En rättvis jäm-

förelse mellan olika beläggningsobjekts slitageverkan

förutsätter att däckuppsättningarna påfrestas likvär-

digt (i gummitekniska sammanhang: constant severity) av

själva transporten och dit hör bl a att belastning och

hastighet ska vara densamma men också att utnyttjad

friktion ska vara konstant. Vid de måttliga snedställ-

ningsvinklar det här är fråga om är det dock troligt

att friktionsskillnaderna vid konstant avdrift är små

mellan beläggningar av hyfsad kvalitet.

Bedömningarna är emellertid behäftade med en viss osä-

kerhet. För att felsatsningar ska kunna undvikas måste

därför en projekterad mätanordning prövas beträffande

funktionen så snart tillverkningen kommit så långt att

det är möjligt. Mera härom längre fram.



FÖRSLAG TILL MÄTVAGN, TILLVERKNINGSKOSTNADER OCH TID-

PLAN

Väg- och trafikinstitutet föreslår tillverkning av en

mycket enkel mätvagn för däckslitage. Mätvagnen ska ha

två hjul (= två mätobjekt som rullar i trafikens spår)

och kunna dras i de hastigheter som är tillåtna för per-

sonbilar av t ex en Volvo i 140-240 serierna.

Vagnen byggs upp kring en framvagn från en Volkswagen

personbil, årsmodell kring 1970. Framvagnen komplett

med fjäderbrygga, fjädrar, dämpare och hjuldon för däck

165-15, men exklusive styrmekanism kan gärna inköpas

begagnad. Den monteras vid ett lätt ramverk med drag-

stång. Hjulens camber justeras till 0. Ramen belastas

med lösa viktplattor så att vagnen får en totalvikt på

ca 550 kg, vilket innebär att hjulbelastningarna blir

ca 2500 N per hjul.

De ordinarie styrstagen ersätts med två lika långa län-

Mkarwpch-en spakanordning så att hjulen samtidigt och

symmetriskt för båda sidor kanställas in för en serie

fasta men dock justerbara toe out- och toe in-vinklar,

maximalt upp till 150. Det är meningen att denna om-

ställning ska kunna ske snabbt i fält utan att kontroll-

mätningar ska behöva företas. Transporter till och från

mätsträckor m m äger nämligen rum med hjulen parallell-

ställda.

Vagnen förses eventuellt med påskjutsbroms. Eftersom den

inte är avsedd vare sig för person- eller godsbefordran

erfordras dispens hos trafiksäkerhetsverket för att få

framföra ekipaget med de hastigheter som är tillåtna

för personbil.

Figur 1 visar i stort hur institutet tänkt sig utföran-

det.
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Det finns vissa svagheter i konstruktionen. En sådan är

den konstanta axialbelastning som uppstår på hjullagren

och som dessa inte är dimensionerade för i den vanliga

bilen. Det är dock inte tänkt att kontinuerligt använda

större snedställningsvinklar än 80 och om lagren kon-

trolleras och justeras noga då vagnen byggs så kommer

de sannolikt inte att orsaka några problem under den

tid som behövs för att kontrollera slitagemetodens

användbarhet. Sedermera kan man ju alltid dimensionera

om dem.

En annan viktig fråga är släpvagnens (= mätvagnens)

kursstabilitet.Emnuzprincipiellt är inte en enaxlig

släpvagn med toe in på hjulen helt kursstabil. Om sid-

krafterna t ex på grund av friktionsvariationer i under-

laget blir olika för de två hjulen orsakar tröghets-

krafter i sidled en omfördelning av normalbelastning-

arna på hjulen som förstärker skillnaden i sidkraft

och ger slingrande gång åt-vagnen.

Vid toe out bör emellertid hjullastomfördelningen ha

motsatt - dvs dämpande - verkan. Man kan således bli

hänvisad till att köra mätvagnen uteslutande med toe

out De förmxikörproven kommer att ge besked härom

och de bör läggas in så tidigt som möjligt.

Från början var tanken att köra omväxlande med toe in

och toe out för att få en jämn däckförslitning. Om man

bara kommer att använda toe out ska däcken regelbundet

vändas på fälgarna under mätningarna eller också till-

verkas symmetriska fälgar som kan vändas på navskivorna

direkt.

Slutligen kan problemet med konstant snedställning

istället för konstant sidkraft Visa sig ha större bety-

delse än här har antagits. I så fall finns dock möjlig-

het att i efterhand göra en mindre omkonstruktion av
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vagnen så att hjulen automatiskt anpassar sin snedställ-

ning till ett konstant sidkraftuttag.

Institutet har kostnadsberäknat mätvagnen till 35 kkr

varav 5 kkr för material, 25 kkr för konstruktions- och

verkstadsarbete samt 5 kkr för projektledning. Uppgif-

terna gäller givetvis tillverkning vid institutet.

Tillverkning kan.inte igångsättas omedelbart på grund

av semestrar och tidigare beslutade åtaganden. Omväg-

verket fattar beslut om projektets genomförande senast

under augusti 1980 kan slutkonstruktion och tillverk-

ning äga rum under den följande månaden och vagnen vara

körklar under oktober 1980.

FÖRSLAG TILL VALIDERINGSPROV, TIDPLAN OCH KOSTNADER

Under september 1980 kommer institutet på uppdrag av

vägverket att utföra mätningar av "naturligt däckslita-

ge" på två sträckor i Östergötlands län:

0 E4, Mjölby-Väderstad, 60 MAB 12, lagd 1973

0 Väg 209, Norrköping-Östra Husby, Y1 max stenstorlek

16 mm, lagd 1977

De utvalda sträckorna är vardera 10 km långa.

Avsikten är att följa upp Backmans undersökning [1] på

två slitlager som legat under trafik några år.

Troligtvis kommer inte samma skillnader i fråga om slit-

lager att uppträda vid denna senare undersökning, men

det vore ändå oförsvarligt att inte utnyttja detta

tillfälle att validera den här föreslagna metoden för

påskyndat däckslitage mot naturligt däckslitage.
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Institutet föreslår följaktligen att jämförande mät-

ningar utförs på de nyss nämnda sträckorna.

Mätvagnen kan inte vara klaratt köra förrän i oktober.

I princip bör naturligtvis jämförelserna äga rum i så

nära tidsanslutning som möjligt, men tidsskillnaden sep-

tember-oktober spelar absolut ingen roll. Mätningarna

enligt den nya metoden kan således utföras under oktober

1980.

Däckslitaget bör uteslutande bestämmas genom regelbun-

den Vägning av däcken. Metoden är snabbare och har högre

precision än mönsterdjupsmätning. Mönsterdjupsminskning

vid körning med snedställt hjul är inte heller nödvän-

digtvis relevant för motsvarande minskning för däck i

normalt trafikarbete.

Valideringsmätningarna beräknas kosta 35 kkr i vilket

förutom själva mätningarna inkluderas provkörning, trim-

ning, däck, bilhyreskostnader samt traktamenten.

SYNPUNKTER PÅ FORTSATT ANVÄNDNING AV METODEN

Valideringsmätningarna ger förhoppningsvis svar på

frågan om metoden för påskyndat däckslitagekan användas

vid fortsatta studier av beläggningstexturens inverkan

på det naturliga däckslitaget. Om svaret är positivt så

kan sådana studier göras till mycket rimliga kostnader.

I värsta fall kan emellertid svaret bli att den före-

slagna metoden - även med de kompletteringar som disku-

terats på sid 7 - måste förkastas och därmed har det

nog visats attdet inte är någon idé att söka efter

genvägar för att simulera det naturliga däckslitaget.

Giltigheten av det erhållna svaret är i viss mån bero-

ende av spännvidden med avseende på textur för de två

VTI MEDDELANDE 220



13

utvalda sträckorna, utgångsläget hade varit bättre om

de hade varit helt nya som vid Backmans undersökning.

Ett alternativt svar är att den nya metoden kan använ-

das men att mätvagnen inte är lämplig i det här före-

slagna utförandet. Problem av det slaget är lätta att

komma till rätta med, körningarna kommer att ge till-

räcklig information för att utförandet på mätvagnen ska

kunna revideras.

Det mest positiva svaret är naturligtvis att såväl me-

tod som mätvagn kan användas för fortsatta studier utan

nämnvärda modifikationer,

SAMMANFATTNING

Man kan med fog misstänka att texturen hos vägens slit-

lager inverkar på bildäcksslitaget. En pilotundersök-

ning som utförts av väg- och trafikinstitutet antyder

att så är fallet men det kan inte av resultatet med

säkerhet sägas om det är skrovligheten (makrotexturen)

eller råheten (mikrotexturen) som har störst betydelse.

Undersökningarna bör därför fortsättas.

Tidigare har däckslitaget bestämts genom att trafikera

utvalda vägavsnitt med vanliga bilar och mäta slitaget

på bilarnas däck efter 6000 km körning. Detta är en tids-

ödande och dyrbar metod som inte är godtagbar vid en ut-

vidgad undersökning.

Institutet föreslår därför en metod för påskyndat däck-

slitage. En speciell, enaxlig mätvagn med två hjul som

kan ställas utåt (toe out) tillverkas. Mätvagnen dras

med en vanlig personbil över de sträckor som ska stu-

deras och genom utåtställningen av hjulen erhålls ett

förhöjt däckslitage, förhOppningsvis ska l2.000 km
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trafik kunna simuleras av mindre än 50 km med mätvag-

nen . Mätvagnen kan tillverkas för 35 kkr.

Den nya metoden valideras genom jämförelser med några

mätningar enligt den traditionella metoden som institu-

tet utför på uppdrag av vägverket under hösten 1980 i

östergötlands län. Valideringen är kostnadsberäknad till

35 kkr.

Valideringen förväntas ge svar på frågan om den nya me-

toden är pålitlig samt om den skisserade mätvagnen även

fortsättningsvis är användbar.
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