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Lågfriktionsytor för halkövningsbanor
av Hans-Erik Carisson, Kent Gustafsson,
Evert Ohlsson och Curt Wichmann





FÖRORD

För närvarande finns i Sverige ett tiotal trafiköv-

ningsplatser med halkbanor, där motorfordonsförare

utbildas i körning på halt underlag. Anordnandet av

övningsbanor med jämn, låg friktion förutsätter

ett lämpligt tekniskt system, där både vägbeläggning

och fordonsdäck ingår som viktiga komponenter. Trots

att olika system prövats vid de befintliga trafiköv-

ningsplateserna har det visat sig svårt att åstadkomma

en halkbaneyta, som från teknisk och ekonomisk synpunkt

samt inte minst i utbildningspedagogiskt hänseende

är helt tillfredsställande.

Under budgetåret 1979/80 gav Trafiksäkerhetsverket

(TSV) i uppdrag är VTI att genomföra en ekonomisk

 

utredning avseende olika tänkbara system för halkbane-

ytor på trafikövningsplatser. Utredningen redovisades

i augusti 1980 i VTI Meddelande 219.

Som direkt fortsättning av denna utredning fick VTI i

juni 1981 TSV:s uppdrag att genomföra en teknisk

bedömning av tänkbara halksystem, varvid vägbelägg-

ningar av skilda slag skulle provas tillsammans med

olika slags halkmedel för åstadkommande av konstgjord

vinterhalka sommartid. Resultatet av detta uppdrag

redovisas i föreliggande Meddelande.

Linköping i februari 1984

Ingemar Bronge

(chef för vägavdelningen)
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LÅGFRIKTIONSYTOR FÖR HALKÖVNINGSBANOR

Av Hans-Erik Carlsson, Kent Gustafsson, Evert Ohlsson och
Curt Wichmann
581 01 LINKOPING

REFERAT

I Sverige finns idag ett tiotal trafikövningsplatser med

halkbanor för utbildning i körning på halt underlag. På

uppdrag av Trafiksäkerhetsverket (TSV) har Statens väg-och

trafikinstitut (VTI) utfört föreliggande tekniska utred-

ning med syfte att erhålla system för åstadkommande av arti-

ficiell halka året runt.

Tillgängliga kunskaper och erfarenheter, såväl inom som

utom landet har inventerats. Lågfriktionsbeläggningar för

olika ändamål förekommer på skilda håll i världen. Idag

kända halksystem har provats vid VTI:s laboratorium eller

genom undersökningar i fält.

Ett stort antal beläggningsmaterial med olika yttexturer

har provats i en vid VTI utvecklad laboratoribana för frik-

tionsundersökningar. Av de provade materialen kan nämnas

flinta (t ex Bridport gravel), polerad betong, basalt, tjär-

beckemulsion, ett flertal plaster, stålplåt och glaskulor.

En genomgripande litteratur- och experimentell studie av

olika halkmedel har också ingått i utredningen. Exempel på

provade halkmedel är ytaktiva ämnen, polyglykoler, hydrofila

polymerer, emulsioner, vaxer, silikon- och paraffinolja.

En sammanställning av praktiskt tänkbara system för lågfrik-

tionsytor för halksystem redovisas.

Större fältförsök planeras för att verifiera ett antal

intressanta halksystem med avseende på beständighet (friktion,

hållbarhet, etc) och ekonomi.

VTI MEDDELANDE 384





II

LOW FRICTION AREAS FOR SKID TRAINING

by Hans-Erik Carlsson, Kent Gustafsson, Evert Ohlsson and

Curt Wichmann
Swedish Road and Traffic Research Institute
5-581 01 LINKÖPING, Sweden

ABSTRACT

In Sweden today there are about ten areas for skid training.

By direction of the Swedish Road Safety Office (TSV), the

Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI) has perfor-

med following technical investigation with the pupose to

obtain a system for to accomplish artificial slipperyness on

test-roads all the year round.

Accessible knowledge and experiences, both in- and outside

the country, have been studied. Low friction areas for diffe-

rent purposes occur in various places in the world. The skid

road systems known today have been tested at the VTI labora-

tory or through field-studies. A large number of surfacings

of different texture have been tested in a laboratory track,

developed by VTI, for investigation of the friction.

Some of the materials tested have been flint-stone (e.g.

Bridport gravel), grinded cement-concrete pavement, basalt,

Goal-pitch emulsion, several plastic materials and glass-

marbels.

A thorough literature and experimental study of different

skid agents have also been included in this research. Examp-

les of tested skid agents are surface active ones, poly-

glycols, hydrophilic polymers, emulsions, waxes, Silicon and

paraffin oils.

Larger field-studies are planned to confirm a number of

interesting skid road systems according to durability and

economical reasons.
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LåGFRIKTIONSYTOR FÖR HALKÖVNINGSBANOR

av Hans-Erik Carlsson, Kent Gustafsson,
Evert Ohlsson och Curt Wichmann
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

I Sverige finns idag ett tiotal trafikövningsplatser

med halkbanor, där det skall bedrivas utbildning i

körning på halt underlag. Problemen att få trafikbanor-

na att fungera tekniskt tillfredsställande har varit

mycket stora, vilket har lett fram till denna utredning,

som VTI har utfört på uppdrag av TSV.

Utredningen avser endast beläggningstekniska halksys-

tem, varvid vägbeläggningar av skilda slag har pro-

vats tillsammans med olika slags halkmedel för åstad-

kommande av konstgjord vinterhalka under sommartid.

Utredningen inleddes med en inventering av tillgängliga

kunskaper och erfarenheter såväl inom som utom landet.

Lågfriktionsbeläggningar för olika ändamål förekommer

på skilda håll i världen. Tillverkare av motorfordon

och fordonskomponenter (däck, bromssystem), trafiksko-

lor, polismyndigheter samt trafik- och motororganisatio-

ner har som regel tillgång till någon typ av halkbana.

Såväl "släta och glatta" som "skrovliga och glatta"

ytor av allehanda material förekommer utomlands, van-

ligtvis med vatten som halkmedel. Även andra halkmedel

än vatten förekommer, främst då vid mindre trafik-

övningsplatser.

Ingenstans har man emellertid lyckats åstadkomma ett

för vårt ändamål fullt tillfredsställande halksystem
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med vatten som halkmedel. Med andra halkmedel tycks

man däremot ha lyckats bättre i friktionshänseende,

men andra olägenheter har då i stället uppträtt,

såsom nedsmutsning, angrepp på underlaget samt vissa

negativa miljöeffekter.

Tyvärr saknas för utländska halkbanor nästan helt

uppgifter om friktionsegenskaper vid låga (ner mot

noll) hastigheter. Ofta anges låga friktionstal mätta

vid relativt höga (40-80 km/h) hastigheter, vilket i

och för sig är intressant, men problemet är som

bekant att åstadkomma "ishalka sommartid" i hela det

aktuella hastighetsregistret så att de obehagliga s k

"huggen" vid låga hastigheter undviks.

I gruppen "skrovliga och glatta" ytor återfanns den

välbekanta polerade flintan (Bridport, Dorset) samt

gatsten eller gjutna plattor av bergarten basalt. Vat-

ten är här det dominerande halkmedlet även om andra

halkmedel är möjliga.

I gruppen "släta och glatta" ytor återfanns polerad

cementbetong, tjärbeckförseglad tjär- eller asfalt-

betong, gjutasfalt, plåt samt olika plaster på under-

lag av cementbetong, hård asfaltbetong eller cement-

plastfylld öppen asfaltbetong.

På cementbetong-, plåt- och beck- och asfaltytor an-

vänds vanligen i kombination med vatten olika oljor,

polymerer, såpa och cellulosaderivat samt polyetylen-

glykol. På de släta plastytorna används vanligen

rent vatten som halkmedel, men även andra halkmedel

kan förekomma.

De olika typer av beläggningar och halkmedel som

förekommer utomlands och som befunnits vara av intres-
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se har provats av VTI.

.Väsentliga egenskaper hos lågfriktionsbeläggningar

är friktion och beständighet (slitstyrka, resistens

mot klimatpåkänningar, etc) i aktuell miljö. Relevan-

ta materialdata saknades för tänkbara halksystem och

har därför bestämts teoretiskt och empiriskt. Frik-

tionsteori och vissa ytkemiska aspekter har därvidlag

behandlats relativt ingående.

Man är idag helt klar över att de friktionskrafter

en bilist behöver disponera mellan däck och vägbana

för att behärska sitt fordon huvudsakligen alstras

genom attraktionskrafter mellan molekyler i gränsytor-

na däck/väg, s k adhesion.

För att attraktionen mellan däck och underlag skall

fungera fordras "nära kontakt"; aktionsradien för de

molekylära krafterna är bara några miljondels mm.

För_kontakten spelar vägytans ojämnheter stor roll;

man talar om ytans skrovlighet (makrotextur) och dess

råhet (mikrotextur). Vid torr vägyta blir i princip

friktionen högre ju slätare (makrotextur saknas)

och glattare (mikrotextur saknas).

Ett vätskeskikt - man tänker då främst på vatten -

håller emellertid ytorna isär och förhindrar uppkoms-

ten av molekylära attraktionskrafter. Vätskeskiktet

måste avlägsnas av däcket och det är svårare och

tar längre tid ju slätare och glattare ytorna är.

Den släta och glatta ytan har lägre friktion än den

skrovliga och råa i närvaro av ett vätskeskikt, men

effekten består inte ner till riktigt låga hastigheter.

Vätskans viskositet har stor betydelse. Genom att
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t ex till vatten sätta ämnen som höjer vattnets

viskositet eller välja halkmedel som i sig själva

har hög viskositet kan man således framkalla halka

även vid låga hastigheter. På ytor med avrundad makro-

textur kan en pumpeffekt - "elastohydrodynamisk separa-

tion" -bidra till att upprätthålla en bärande vätske-

film.

Den idealiska lågfriktionsytan bör således åtminstone

teoretiskt ha följande karakteristik:

En utpräglad, väl avrundad makrotextur t ex rundat

stenmaterial, stenstorlek 10-20 mm, tätt liggande i

en sammanhållande matris som ger ett maximalt profil-

djup på kanske 5 mm. Ytan överdragen med något material

som varaktigt maskerar stenmaterialets mikrotextur och

samtidigt tätar av matrisen så att reservoarer för

vatten eller annat halkmedel bildas i texturens botten.

Experimentella undersökningar (bl a accelererade funk-

tionstester) har bedrivits både i fält och på labora-

torium.

På laboratoriet iordningställdes en laboratoriehalkba-

na i full skala, i vilken plattor av olika typer av

material samt olika halkmedel har undersökts främst

med avseende på friktion.

Ett antal fältförsök (provbeläggningar, friktions-

mätningar) för överföring av resultat från labora-

toriemiljö till fältförhållanden har också genom-

förts.

Friktionsmätningar har dessutom utförts på några

svenska och norska trafikövningsplatser med något

olika halkbanesystem. Syftet med mätningarna har
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VII

främst varit att bestämma banornas friktionskarakte-

ristik, dvs friktionens nivå och hastighetsberoende.

En jämförelse med motsvarande friktionskarakteristik

uppmätt på vinterunderlag, exempelvis en isbelagd

yta, har därvid givit upplysningar om de aktuella

halkytornas realism. Friktionsmätningarna har ut-

förts med VTI:s friktionsmätvagn BV12 som beskrivs i

rapporten. Mätningarna har utförts med olika däck,

i vissa fall även med dubbat däck.

I Sverige utfördes mätningar på halkbanorna i Malmö,

Göteborg (Stora Holm), Linköping (Sviestad) och

Örebro. Halkbaneytorna i Malmö, Göteborg och Linköping

utgörs av mycket slät beckemulsionsbeläggning av

speciell typ som vattenbegjuts, medan Örebrobanan har

en relativt slät beläggning av samma typ, men med en

polymer (Praestol) som halkmedel.

I Norge uppmättes friktionen på halkbanan i Eggemoen,

vilken har två typer av halkytor, dels en epoxybelägg-

ning (vit plast av märket Barricade) och dels en plåty-

ta. Båda ytorna har olja (White-oil) som halkmedel.

Friktionskarakteristiken visar på de beckemulsions-

belagda ytorna med vatten som halkmedel ett starkt

hastighetsberoende. Den mycket låga friktionen vid

högre hastighet, som beror av viskös vattenplaning,

medför bl a orealistiskt långa bromssträckor, men

även att det vid inbromsning kan vara svårt att få

hjulen frirullande igen efter låsning av desamma.

Friktionskarakteristiken på Örebrobanan visar ett

annat utseende än de ovan beskrivna. Hastighetsbe-

roendet är mindre än för vattenbegjuten beckemul-

sion och överensstämmelsen med naturligt halt under-

lag (is/packad snö) är bättre, jfr fig. 4.1. Frik-

tionen är relativt jämn
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och ligger överlag omkring 0.20. Detta ger därmed

inte negativa effekter i form av t ex hugg i lägre

hastigheter och extremt långa bromssträckor.

Friktionskarakteristiken på plåtyta med olja visar

god överensstämmelse med naturlig halka. Hastighets-

beroendet är mycket litet och skillnaden mellan

värden uppmätta vid låst hjul resp optimalt slip

är likaså liten. Dessutom är friktionsnivån låg,

ca 0.10-0.30.

Friktionen på Barricade (epoxy) med olja.som halkmedel

liknar karakteristiken för plåt. Epoxy har dock

ännu något lägre nivå f 50.10, vilket medför en

ur pedagogisk synpunkt orealistisk svår halka.

Vid VTI har studerats olika materials friktionsegenska-

per med vatten som halkmedel och följande grupper

av material har provats i den linjära provbanan:

- Mineraliska material (t ex flinta, basalt, betong

och marmor).

- Bituminösa material och plaster (t ex gjutasfalt,

asfaltbetong, tjärbeckemulsion, asfaltepoxy,

tjärepoxy, polyetenprodukter).

- Övriga material (t ex plåt, kakel och glaskulor).

Av försöken framkom att skrovliga ytor med glatt

mikrotextur och nötningsresistenta material gav

mindre hastighetsberoende friktion. Vidare konstate-

rades genom texturoptimering att lägsta friktionen

erhölls med engelsk flinta i fraktionen 10-20 mm,

som var extremt glatt och välrundad. Profildjupet

blev 3-5 mm och medeltexturdjupet 1.5 mm. Därefter
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förseglades ytorna med beckemulsionen Zorkon, varvid

friktionen sjönk till 0.2 vid låg hastighet. Förseg-

lingen sänkte profildjupet, täppte till mikrotexturen

samt fungerade som halkmedel. Slät och polerad basalt,

betong och marmor gav låg friktion, men ytornas frik-

tion blev högre efter repning och vittring. Av

övriga provade ytor har bara småtexturerad Krylon

och Icosit EG 5 med vatten som halkmedel visar relativt

god effekt som lågfriktionsytor.

Friktionsmätningarna visar att släta plastytor,

bitumenytor och plåt med vatten som halkmedel i

allmänhet inte är tillämpliga för halkytor. Vid

låg hastighet bryts vattenfilmen igenom med s k stick-

slipvibrationer som följd. Hydrofoba ytor ger sämre

resultat eftersom vattenfilmen (-mängden) i dessa

fall blir mindre. Hydrofila ytor ger bättre resultat,

men också dessa ytor ger i de flesta fall också till

slut stick-slipvibrationer vid lägre hastigheter.

Beständighetsundersökningar har utförts på flinta

i betongkonstruktion med följande resultat:

- Alkalikiselreaktioner med reaktiv flinta i betong.

Inga påvisbara problem.

- Frostbeständighet av flinta i betong. Liten ned-

brytning.

- Friktion under lång tid. Ytorna polerades och

friktionen sjönk under försöket för att stabi-

liseras efter flera hundra överfarter.

- Dubbdäcksslitage. Flinta repas av dubbdäck var-

vid friktionen höjs.

En bättre halkeffekt på de ytor som beskrivits ovan

kan uppnås genom tillförsel av annat halkmedel med

större viskositet än rent vatten. Möjliga alternativ

är:
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a)

b)

C)

6)

På

i vattenlösning,

tillsammans med ringa mängd vatten, så att medlet

blir trögflytande,

i nästan fast form och

som "rena" smörjmedel, typ oljor.

VTI:s uppdrag har Ytkemiska Institutet, Stockholm,

undersökt ett flertal olika produktgrupper och

därefter har några intressanta produkter provats

vidare avseende friktion vid VTI. De viktigaste resul-

taten från provningarna är följande:

Hydrofila polymerer i vattenlösning har dålig

effekt som halkmedel, Endast i starkt koncentrerad

form (tillsammans med vatten ca 1:1) kan god effekt

uppnås, ex Praestol som används vid Örebro

TÖP .

Hydrokolloider, typ metylcellulosa, har på samma

sätt som hydrofila polYmerer endast effekt i

mycket koncentrerad form.

Nonjontensider (ytaktiva ämnen) har relativt god

effekt som vattenlösning. Ännu bättre effekt

uppnås om medlet smälts på ytan. Tensiden Berol

08 som smälta har visat god halkeffekt med viss

långtidsverkan.

Polyglykoler (PEG) och polyoxyföreningar har

viss friktionsnedsättande effekt. Bäst effekt

hade PEG 35000 som smälta, men effekten var dock

sämre än för Berol 08.

Vaxer har visat dålig halkeffekt.

(White-Oil)

visat relativt god effekt. Negativa sidor finns

Silikonolja och paraffin-olja har

hos oljorna i form av t ex smittorisk (däck,

bromsar etc) och hos paraffin-olja aggressivitet

mot bituminösa bindemedel och gummi. Riskerna

är inte helt klarlagda.
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Ett fältförsök har utförts vid Malmö TÖP med

följande konstruktion:

Engelsk flinta från Dorset (14-20 mm) har satts som

ytbehandling på plattor (40x40x7 cm) utförda i cement-

betong. Plattorna klistrades till underlaget (AG).

Profildjupet blev ungefär 1 cm. Stenarna krossades

delvis pga pressning vid framställning av plattorna.

Ytorna kommer under våren (1984) att förseglas med

Zorkon. En del av ytan konstruerades som dränerande

asfaltbetong med välrundat naturgrus (8-16 mm).

Strukturen tätades med cementplast, varefter stentop-

parna blästrades fram och ytan belades med tjärepoxyn

Krylon. Friktionen blev som lägst för den oförsegla-

de flintytan O.30-0.35 vid 40 km/h, låst hjul och

PIARC-däck. Över en smal remsa av flintytan kunde

ett lager av Zorkon (speciell beckemulsion) läggas

under sämsta tänkbara förhållanden (kallt och

fuktigt). Friktionen blev då O.lS-O.20 vid 40 km/h,

låst hjul samt PIARC-däck. Friktionen på den Krylon-

behandlade ytan blev mycket hög, främst beroende

på ytans mycket dåliga beskaffenhet (dålig täckning

av Krylon).

Avgivna förslag till halksystem omfattar endast s k

vägbeläggningstekniSka halksystem, varvid det bl a

förutsatts att konventionella fordonsdäck används.

Många tekniska detaljlösningar är tänkbara beträf-

fande dels beläggningarnas konstruktion och ytegenska-

per, dels val av halkmedel.

För att åstadkomma låg (ca 0.2) och jämn (hastig-

hetsoberoende) friktion med enbart vatten som halkme-

del måste bl a beläggningens yttextur vara skrovlig

och glatt (enligt tidigare definitioner). Måttet på
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XII

erforderlig skrovlighet (makrotextur) kan uttryckas

med ytans profildjup och medeltexturdjup, vilka bör

vara ca 3-5 mm resp 1.5 mm. Dessutom skall textur-

profilen givetvis vara välrundad, och sakna skarpa

kanter.

En halkytas friktionsnivâ bestäms främst av dess

glatthet, medan hastighetsberoendet bestäms av skrov-

ligheten. Vid utnyttjande av annat halkmedel än

rent vatten, kan under vissa betingelser en slät

och glatt yta accepteras. Givetvis kan även annat

halkmedel än rent vatten användas på skrovliga och

glatta ytor, om detta erfordras för att sänka frik-

tionsnivân eller minska "buggen".

Beträffande ekonomiska bedömningar av olika halksys-

tem hänvisas i princip till VTI Meddelande 219,

varjämte generella ekonomiska bedömningar för

vissa nya halksystem måste tillgripas.

185 kombinationer från friktionssynpunkt av yttextu-

rer och halkmedel redovisas i princip enligt tabell

9.1 nedan.

Tabell 9.1 Möjliga kombinationer av yttexturer och

 

  

halkmedel.

Yttextur Halkmedel
Vatten Vatten + tillsatser

Nonjon- Oljor, poly-
tensider glykoler,

såpa/cellulosa

Skrovlig + glatt X X X

Slät + glatt - (X) X
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1 INLEDNING

1.1 Bakgrund

Låg friktion på grund av vinterhalka eller vattenpla-

ning ökar riskerna för trafikolyckor i kritiska

situationer.

För att höja trafiksäkerheten på våra gator och

vägar har TSV därför successivt infört obligatorisk

utbildning av körkortsaspiranter i körning på halt

underlag, där så kan åstadkommas.

Endast de som övar på vintern har dock någon möjlig-

het att öva på naturlig halka. För övrigt måste

banor med konstgjord halka iordningställas.

På de större halkbanor som idag är i bruk i Sverige

används huvudsakligen vattenbegjuten tjärbeckförseg-

lad asfaltbetong som halksystem. I några fall förekom-

mer halkytor av förseglad asfaltbetong med polymerer

eller fett/olja som halkmedel.

Problemen att få en halkbana att fungera tekniskt

och pedagogiskt tillfredsställande är och har varit

stora, vilket ändå inte tycks ha hämmat tillväxten

av antalet banor.

För närvarande finns 13 trafikövningsplatser

(TÖP) med halkbanor i landet, men för att tillgodose

det påkallade utbildningsbehovet torde ett trettiotal

halkbanor komma att behövas.

1.2 Tidigare halkbaneutredningar

Frågor om anläggning och drift av särskilda övnings-
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banor för så kallad halkkörning har tidigare utretts

av TSV (Arbetsgruppen avseende halkövningsbanor). En

utredningsrapport med titeln "Halkövningsbanor" utgavs

av TSV år 1977. I rapporten redovisades då befintliga

halkbanor, utbildningsfrågor, säkerhetsföreskrifter,

tekniska frågor kring halkövningsbanors utformning,

huvudmannaskap, planeringsgrunder samt förslag till

lokaliseringsorter för halkövningsbanor.

Som ett komplement till ovannämnda TSV-rapport gav

TSV under budgetåret 79/80 i uppdrag åt VTI att genom-

föra en anläggningsekonomisk utredning avseende oli-

ka då tänkbara halksystem. Utredningsuppdraget finns

redovisat i VTI Meddelande 2l9 "Ekonomisk bedömning

av halksystem för trafikövningsplatser", 1980. Det

skall framhållas, att någon djupare teknisk bedömning

eller jämförelse mellan de valda alternativa halksys-

temen ej gjordes inom ramen för denna i huvudsak rent

ekonomiska utredning.

Trots vissa osäkra antaganden och förutsättningar

för den i utredningen genomförda investeringskalkylen

gav utredningen till resultat en värdefull rangordm

ning och grov ekonomisk bedömning av totalkostnaderna

(anläggning + drift- och underhåll) för ett antal

realistiska halkbanealternativ.

I VTI Meddelande 219 framhålls behovet av ett omfattande

FoU-arbete inom området "vägbeläggningstekniska halksys-

tem".

1.3 Utredningens syfte och omfattning

 

Föreliggande tekniska undersökning kan betraktas som

en naturlig fortsättning på l980 års ekonomiska för-

studie (VTI Meddelande 219) och avser vägbeläggnings'
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tekniska halksystem för trafikövningsplatser.

Med halksystem menas här sätten att åstadkomma arti-

ficiell halka på en halkövningsbana ingående i en

trafikövningsplats. Vägbeläggningar av skilda slag

skulle prövas tillsammans med olika slags halkmedel

(vatten, polymerer, etc) som påföres beläggningsytan

för erhållande av extremt låg friktion.

Väsentliga egenskaper hos lågfriktionsbeläggningar

är friktion och beständighet (slitstyrka, resistens

mot klimatpåkänningar, etc) i aktuell miljö. Efter-

som relevanta materialdata saknades för flera tänk-

bara halksystem måste dessa data bestämmas teoretiskt

eller empiriskt.

Experimentella undersökningar (bl a accelererade funk-

tionstester) kan bedrivas både i fält och på labora-

torium.

Mer eller mindre spekulativa fältförsök med alla

tänkbara typer av provbeläggningar i anslutning till

befintliga trafikövningsplatser skulle bli mycket

tids- och kostnadskrävande och dessutom torde för-

söksresultatens kvalitet bli lägre än vid kontrolle-

rade provningar på laboratoriet.

Därför iordningställdes en laboratoriehalkbana (se

beskrivning av den linjära provbanan i kapitel 2) i

full skala, i vilken plattor av olika typer av material

samt olika halkmedel kunde undersökas främst med

avseende på friktion.

Ett mindre antal fältförsök (provbeläggningar,

friktionsmätningar) är emellertid värdefulla och

ofta nödvändiga vid överföring av resultat från
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laboratoriemiljö till fältförhållanden och har

därför genomförts.

Eftersom de lättillgängliga kunskaperna inom området

"lågfriktionsbeläggningar för halkövningsändamål"

av naturliga skäl var minimala, har friktionsteori

och vissa ytkemiska aspekter behandlats relativt in-

gående. VTI har t ex anlitat Ytkemiska Institutet (YKI)

för vissa litteraturstudier och laboratorieundersökningar.

Även Cement- och Betonginstitutet (CBI) har aktivt

deltagit i projektet vid framtagning av beläggningar

baserade på cementprodukter.

Inom VTI har ett stort antal medarbetare från både

vägavdelningen (V) och trafikant- och fordonsavdele

ningen (TF) medverkat i projektet.

Ledningsgruppen för projektet har bestått av Hans-

Erik Carlsson (V) (projektledare), Evert Ohlsson (TF),

Kent Gustafsson (V) och Curt Wichmann (V).

Arbetfördelningen har i huvudsak varit följande:

Hans-Erik Carlsson: projektledare, konstruktion,

Kent Gustafsson: laboratorie- och fältmätningar

av friktion, halkmedel,

Evert Ohlsson: friktionsteori, däck,

Curt Wichmann: mineraliska material, konstruktion.

1.4 Funktionskrav

 

För att verksamheten på en halkövningsbana skall

kunna bedrivas på ett ekonomiskt försvarbart och

ändamålsenligt sätt krävs av halksystemet att det

skall:
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- erbjuda pedagogisk halka (jämn friktionsnivå ca

0,2) i aktuellt hastighetsregister

- vara driftsäkert året om med oförändrade egenska-

. Per

- ha en bärighet motsvarande 10/16 ton axel/boggie-

tryck

- vara "startsnabbt" varje dag

- ge full säkerhet åt de övande

- vara miljövänligt för människor och omgivning

- medge låga kostnader för anläggning och drift.

2 FRIKTIONSTEORI

2.1 Inledning

Syftet med följande avsnitt är i huvudsak att ge

underlag för diskussioner om önskvärda och icke

önskvärda friktionsegenskaper hos halkbanor för

övningskörning. Mot bakgrund av denna begränsning

har det befunnits naturligt att inte i någon större

omfattning behandla frågor som av olika skäl inte är

relevanta för just halkbanor.

Redan benämningen halkbana säger vad det är fråga

om: en bana som ger låg friktion mellan ett fordons

hjul och underlaget. Halka kan förekomma i praktiken

vid vissa nederbördsförhållanden under barmarksdelen

av året, särskilt om vägbanan är förorenad av något

främmande material, t ex lera eller löv. Det vanli-

gaste är emellertid att bilisten i vårt land upplever

låg friktion på vintern vid is- och snöväglag. Det

kan således betraktas som meningsfullt att vid upp-

ställandet av krav på en halkbanas friktionsegenska-

per eftersträva isens, dvs bl a en halka som kan bestå

även vid låga hastigheter. Ur pedagogisk synpunkt är

det emellertid olämpligt att halkan är så svår att
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korrektionsmanövrer vid övningskörningen helt omöj-

liggörs.

Halka kan åstadkommas med tre, i princip olika metoder:

- genom åtgärder på fordonet

- genom åtgärder på underlaget

- genom tillförsel av ett smörjande material "halk-

medel" mellan däck och underlag

Åtgärderna kan vidtas var och en för sig eller i

kombination.

2.2 Adhesion/friktion

 

Det står numera helt klart att de krafter en bilist

behöver disponera mellan däck och vägbana för

kursändringar och för bromsning och drivning av bilen

till huvudparten alstras genom s k adhesion, dvs attrak-

tionskrafter mellan molekyler i gränsytorna däck/väg.

Figur 2.l antyder principiellt bindningarna mellan

molekylerna som skapar motstånd (F) mot relativrörel-

sen mellan däcket (A) och vägbanan (B). Båda ytorna

förutsätts rena och torra. Vi kallar detta motstånd-

friktion men ofta inräknas även andra komponenter i

friktionen vilka dock inte tas med här. Det faller

sig naturligt att motståndet (F) är proportionellt

mot antalet bindningar mellan däck (A) och väg (B).

  

 

Figur 2.1 Adhesionens princip
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Det är naturligtvis inte nödvändigt att däcket

saknar relativrörelse i förhållande till underlaget

för att attraktionskrafter ska uppstå. I själva ver-

ket blir motståndet mot relativrörelse störst vid en

viss begränsad glidning som figur 2.2 visar. Detta

hänger samman med att vissa svängningsdynamiska egen-

skaper hos molekylerna i båda gränsytorna kan, vid

varierande glidhastighet, såväl samverka som motverka

varandra vid skapandet av molekylära bindningar.

.
n

fr
ik

ti
on

   

0,04- 0,4 m/S gudhasnghet

Figur 2.2 Adhesion och glidhastighet

 

Eftersom materialegenskaper reflekterar molekylära

egenskaper varierar glidhastigheten för maximum bl a

med gummisort och underlagets materialsammansättning.

Den ligger vanligen i området från några cm/s till

några dm/s. När glidning äger rum bryts och nybildas

bindningarna i takt med rörelsen. Om materialet i

någon av gränsytorna är svagt visavi dragkrafter

uppträder nötning - abrasion - genom att materialfrag-

ment rivs loss från gränsytan ifråga.

För att attraktionen mellan däck och underlag skall

fungera fordras verkligen "nära kontakt"; aktionsra-

dien för de molekylära krafterna är endast några

miljondels mm. Några krav utöver närhet finns egent-

ligen inte.
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Här kan man nu genast av det förut skrivna dra några

allmänna slutsatser som åtminstone ytligt sett strider

mot skolbokens förklaringar av friktionssammanhangen.

- Släta ytor ger högre friktion än skrovliga,

figur 2.3. (Observera att det tillsvidare bara är

fråga om torra, rena ytor).

  
O . 0 a . .

v 'i v u v' 0 v - _'

 

Figur 2.3 Adhesion, slät och skrovlig yta

 

- Friktionen ökar med ökande kontaktyta, figur 2.4

stor konfukfym

 

Figur 2.4 Friktion och kontaktyta

 

- Friktionen-är beroende av belastningen, fig. 2.6.

I det föregående har talats om släta och skrovliga

ytor utan närmare förklaring. Man använder numer

ofta begreppen mikro- och makrotextur för att beskri-

va ett underlags skrovlighet eller brist på sådan.

Begreppen medger en grov men ändå betydelsefull karak-

terisering av de ojämnheter i underlaget som är av

betydelse för alstrandet av friktionskrafter. Textur

avser då överhuvudtaget ojämnheter med en utsträck-

ning i vägens plan som är betydligt mindre än däckets
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kontaktyta. Som namnen anger avser makrotexturen stör-

re och mikrotexturen mindre ojämnheter men hittills

saknas direkta mätetal för en klar gränsdragning

mellan grupperna. Några amerikanska forskare har dock

föreslagit gränsen mellan makro- och mikrotextur

till ojämnheter av storleksordningen nâgra tiondels

mm. Subjektivt brukar man hänföra för ögat lätt

urskiljbara ojämnheter (t ex enskilda stenar i belägg-

ningen) till makrotexturen och för ögat ej urskiljba-

ra enskilda ojämnheter (t ex råheten i ytan hos enskil-

da stenar) till mikrotexturen. Vid grov, schematisk

gradering av makrotextur använder väg- och trafik-

institutet uttrycken skrovlig och slät samt vid grade-

ring av mikrotexturen uttrycken rå och glatt i anslut-

ning till de av TRRL i Storbritannien föreslagna

benämningarna "rough" och "smooth" resp "harsh" och

"polished", se följande tabell.

Tabell 2.1 Schematisk gradering av vägytans textur.

 

  

Yta nr Principutseende Mikrotextur Makrotextur

l glatt slät

2 rå slät

3 glatt skrovlig

4 rå skrovlig

 

Det framgår av figur 2.17 längre fram hur de olika

ytorna fungerar i friktionsavseende.

2.3 Klassisk friktionsteori

Med tanke på att de klassiska friktionslagarna formule-

rades för flera hundra år sedan är det knappast
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märkligt att man inte lyckades förklara friktionens

natur. Snarare är det förvånande att man med dåtida

resurser ändå kunde ta fram en arbetsduglig teori.

Med ord kan de klassiska lagarna skrivas ungefär en-

ligt följande:

- Friktionskraften beror av materialet i ytorna i

kontakt med varandra

- Friktionskraften är proportionell mot belastningen

- Friktionskraften är oberoende av kontaktytans stor-

lek

- Friktionskraften är större just innan rörelse

inträder (vilofriktion) än då rörelsen kommit

igång (glidfriktion).

Med utgångspunkt från figur 2.5 kan en sammanfattning

göras i följande enkla uttryck,

r=fm

där F är friktionskraft (tangentialkraft), f är det

s k friktionstalet - en faktor som bl a beror av mate-

rial och textur i gränsytorna - samt P är belastning

(normalkraft mellan ytorna).

   

\\\\\ <---\\\ \

P

I

W/Wá-å

Figur 2.5 Klassisk friktionsbetraktelse
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2.4 Verklig och skenbar kontaktyta

Adhesionsteorin och den klassiska friktionsteorin

stämmer uppenbarligen inte överens som de framställs

i punktsatserna i avsnitten 2.2 och 2.3.

För att förstå skillnaden måste man närmare definie-

ra begreppet kontaktyta. I adhesionsteorin avses verk-

lig kontaktyta, dvs de partier av angränsande ytor

som är så nära varandra att molekylära attraktionskraf-

ter uppstår. I praktiken är emellertid även sådana

ytor, som för ögat förefaller fullkomligt släta,

skrovliga när de ses i stark förstoring. Den verkli-

ga kontaktytan är därför alltid mindre än bruttokon-

taktytan, som här benämns skenbar kOntaktyta.

Om man nu vid bibehållen belastning ökar skenbara

kontaktytan så ökar inte verkliga kontaktytan och

därmed inte heller antalet molekylära bindningar.

Friktionen är oförändrad. Om man så ändrar belast-

ningen, t ex ökar den enligt figur 2.6, så ökar inte

den skenbara kontaktytan väsentligt. Däremot ökar

den verkliga kontaktytan på grund av det ökade trycket,

antalet bindningar ökar och därmed friktionen.

 

Figur 2.6 Effekten av ändrad belastning

 

I själva verket är således överensstämmelsen mellan

klassisk friktionsteori och senare tiders rön bättre
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än man skulle kunna vänta. Friktionsuttrycket på sid

10 är fortfarande i många fall ett användbart beräk-

ningsredskap.

2.5 Bildäckets rörelsemoder

 

Bildäcket är en fjädrande konstruktion - inte bara

när det gäller vertikala belastningar utan också

när det gäller att överföra krafter i horisontell

led, alltså såväl vid bromsning och drivning som vid

kurvtagning.

Låt oss först se vad som händer vid bromsning med

ett rullande hjul, figur 2.7.

     

Figur 2.7 Longitudinellt slip

 

I vänstra delen av figuren har markerats en radie

Ao-Al med längden R. Punkten C som utmärker hjulcent-

rums utgångsläge ska egentligen vara gemensam för

figurens delar men för tydlighets skull har de tre
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faserna flyttats isär. Avståndet C-Ao Visar hur långt

hjulet har rört sig. Hjulet är bromsat med momentet

M, men roterar och är under rörelse åt höger. Punk-

ten A1 träffar just underlaget vid inträdet i kontakt-

ytan och fixeras genom adhesion vid detta. Däcket

(men inte fälgen) fjädrar längs omkretsen under

inverkan av bromsmomentet vid den fortsatta rullningen.

Eftersom A1 ligger fast vid underlaget deformeras det

som till vänster var radien Ao-Al till den krökta

linjen Ao-Al i mittdelen av figuren. Hjulet har tydli-

gen på grund av elastisk deformation förflyttats lite

längre än vad som svarar mot den vinkel hjulet vridit

sig.

Under den fortsatta rullningen ökar den elastiska

deformationen i kontaktytan ytterligare tills adhesio-

nen inte förmår hålla A1 kvar vid ursprungliga punkten

i vägbanan utan bindningen bryts och A1 börjar glida

utmed vägytan. I slutfasen när A1 lämnar kontaktytan

på grund av hjulets rotation har däcket således dels

deformerats elastiskt och dels glidit ett stycke, öl,

resp 62 i högra delen av figur 2.7.

Slip vid bromsning definieras vanligen som

 

där

wo är den vinkelhastighet hjulet skulle få om det

kunde rulla fritt (utan inverkan av moment).

och

wb är den vinkelhastighet det bromsade hjulet har.

Med beteckningar enligt figur 2.7 blir således under

tidrymden t
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51 + (32 *WP-R Lp

tR-t _ 61 + 52s = -
51 + 52 +Q°R 51 + 52 +W°R

 

  

R-t

Beräkningen är naturligtvis mycket schematisk och

åtskilliga förenklingar har gjorts men en av de vikti-

gare iakttagelserna man kan göra är att slip består

 

av en elastisk deformationsandel och en glidandel. Om

hjulet är bromsat till låsning, dvs inte roterar

längre är\P=O och därmed s=l.

Spin vid drivning definieras som

(DO- wa

 

0

där

wo är den vinkelhastighet hjulet skulle få, om det

kunde rulla fritt (utan inverkan av moment).

och

md är den vinkelhastighet det drivna hjulethar.

Med beteckningar enligt figur 2.8 (som motsvarar situa-

tionen i figur 2.7, högra delen) blir således under

tidrymden t

  

 

  

kp-R "" (61 + (32) KP-R

t t 61 + 52
S : :

$°R * (61 + 62) v-R - (61 + 62)

t

Med den definition som valts har alltså spin negativt

förtecken. Om hjulet inte rullar utan står stilla och

spinner går spin mot-cm.
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Figur 2.8 Spin

 

2 5.3 êyêäiês

Om man längs axeln applicerar en sidkraft på ett

däck, som figur 2.9 visar, deformeras det sidledes av

friktionskrafter i kontaktytan. Kontaktytan och däckets

"ekvator" E-E ligger inte längre kvar i symmetriplanet,

hjulplanet.

Om nu däcket samtidigt rullar förändras ekvatorlin-

jen som figur 2.10 visar (ej samma skala som figur 2.9).

Vid inträdet i kontaktytan träffar ett element av

däckets slitbana underlaget i punkten A och hålls

genom adhesionen kvar där.
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Figur 2.9 Däck utsatt för sidkraft
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Figur 2.10 Avdrift under rullning

 

Inflytandet från sidkraften 8 (som verkande på hjulet

är riktad åt vänster i figur 2.9 och 2.10) gör att

däcket rör sig i sidled vid den fortsatta rullningen.

Kontakten i punkten A avlägsnar sig därför alltmer

från hjulplanet, naturligtvis under tilltagande defor-

mationsspänningar i däcket. Ekvatorn i kontaktytan
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återges härunder av linjen AC. I punkten B förmår

emellertid inte adhesionskrafterna längre hålla kvar

däckelementet, bindningen bryts och elementet börjar

glida tillbaka mot hjulplanet. I D avslutas glidningen

vid elementets utträde ur kontaktytan.

Hjulets rörelseriktning överensstämmer med linjen

AC. Vinkeln mellan AC och hjulplanet kallas avdrift-

vinkeln . Sin är slip under avdrift. Slip under

avdrift består liksom slip och spin vid bromsning och

drivning av en deformationsandel och en glidandel.

Den skuggade ytan ABDA avspeglar approximativt reak-

tionskraften (riktad åt höger) mot S (riktad åt väns-

ter) i kontaktytan. Man ser att tyngdpunkten för ABDA

ligger bakom hjulaxelns projektion i markplanet. Sid-

kraften och dess reaktionskraft utövar således ett

moment som strävar att ställa hjulplanet i rörelsens

riktning, det s k återställningsmomentet.

Det beskrivna förloppet är självfallet helt reversi-

belt, dvs snedställer man ett däck vinkeln i förhåll-

ande till färdriktningen, så alstras en sidkraft S.

2.6 Samband mellan rörelsemod och utnyttjad

friktion

Bildäckets fjädring och glidning då krafter överförs

till underlaget innebär att bromsning, drivning och

kurvtagning inte kan äga rum utan att slip, spin eller

avdrift uppträder.

2-6 l §59§§Bi§9-9§§_§lis

Mellan friktionstal - dvs förhållandet mellanfriktions-

kraft och hjulbelastning - och slip vid bromsning råder
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ett samband som ungefärligt visas i figur 2.11.

 

    

  

    

,- -\. V

E r-glidundel ' "ä

ä I I frnox
'4:' I

:5 /Å/\Näi l flÖST

.5: l \ deformationsondel

/ \_|_

0 I Slip 1 7

Figur 2.ll Friktionstal/slip vid bromsning

 

Skalan för slip går från 0 - fritt rullande hjul - till

1 - låst hjul. Slip växer med ökat friktionsutnyttjan-

de till ett optimalt värde då friktionen har maximum.

I princip svarar detta mot maximum för adhesionen

enligt figur 2.2. Att så bör vara fallet framgår också

av att maximum för en friktion/slipkurva gällande en

annan, t ex högre hastighet än figur 2.11 inträffar

vid ett lägre slip. Optimalt slip ligger vanligtvis i

området 0,l-0,2 eller, som man säger, lO-20%.

I figur 2.ll har antytts såväl friktionens glidandel

som dess deformationsandel. Fördelningen bygger enbart

på teoretiska överväganden främst därför att det

stöter på tekniska svårigheter att experimentellt

bestämma vad som är deformation och vad som är glidning
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under slip.

Vid bromsning av ett från början fritt rullande hjul

(origo i figur 2.11) stiger utnyttjad friktion i takt

med ökad ansättning av bromsen. Till vänster om

maximum i figur 2.11 är således förhållandena stabi-

la och självreglerande på så sätt att ökad ansätt-

ning av bromsen motsvaras av ett ökat friktionsuttag.

Vid maximum svarar en hårdare bromsansättning av succes-

sivt minskande friktion dvs förhållandena till höger

om maximum är instabila och det bromsade hjulet går

raskt till låsning om inte ansättningen minskas dra-

stiskt. De vanligaste antilåssystemen på bilar och

flygplan agerar just på det sättet. Friktionen vid

låst hjul är nämligen lägre än vid optimal bromsning

med rullande hjul, ibland kan skillnaden vara avsevärd.

Senare i detta avsnitt skall också påvisas en annan

nackdel som begynnande låsning för med sig.

2.6 2 95229i99-99b_§pis

Friktionstal och spin vid drivning ter sig i stort

sett som sambandet vid bromsning men med den definition

som använts här går spinskalan från 0 till-'m .

2 6-3 §95y3§99129_992_§y§5i§s

Mellan friktionstal och avdrift vid kurvtagning råder

ett principiellt samband enligt figur 2.12. Olika

däck skiljer sig emellertid betydligt mer från varand-

ra när det gäller avdriftkarakteristika än när det

gäller slipkarakteristika. Såsom framgår av figur

2.12 växer avdriften med ökat friktionsutnyttjande

(t ex större sidkrafter genom bryskare kurvtagning).

Man ser tydligt släktskapen med figur 2.11 och ännu
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längre tillbaka med figur 2.2. Det är ju så att

rörelsen i sidled är kontinuerlig och äger rum med

hastigheten V sin där V är däckets periferihastig-

het och avdriftvinkeln. Maximum är emellertid inte

så utpräglat. Det infaller vanligen vid avdrifter

mellan 10-200. Förhållandena till vänster om maximum

är självreglerande och stabila på så sätt att ökad

sidkraft motsvaras av ökad avdrift. Sidfriktion - av-

driftkurvans stigande del från origo upp till ett par

graders avdrift är av stor betydelse för ett gummi-

hjulsförsett fordons sidstabilitet under körning.

Även i figur 2.12 har friktionens glidandel och defor-

mationsandel antytts.

   

  

 

'a' //" mä
g /_glidundel
;få /
få z-\.

.5 // /<\\/deformufi0nsondel
'D

:72 / / \\\
//

 

0 uvdriff grader ( °)

Figur 2.12 Friktionstal/avdrift vid kurvtagning

 

2-6 4 Egmbi§§5§§§_;§39§:_9§b_§i§55§§s§5

När kurvtagning förekommer i kombination med antingen

drivning eller bromsning så påverkar manövrerna varand-

ra. Friktionskomponenterna avsätts vinkelrätt mot
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varandra i ett koordinatsystem och sammansätts till

en resulterande friktion, figur 2.13. Begränsningskon-

turen den s k friktionsellipsen, som egentligen inte

är en ellips, visar att möjligheterna att ta ut sid-

kraft minskas om man samtidigt tar ut bromskraft. Det

i figuren inritade exemplet markerar att begränsningen

för den ena komponenten är särskilt påtaglig när

man utnyttjar den andra nära maximalt. I praktiken

händer då det att när begränsningskonturen nåtts

går hjulet raskt till låsning. Detta är ett skäl att

undvika bromsning vid kurvtagning. Det låsta hjulet

har ingen styrverkan. Om således styrhjulen låses - t ex

på grund av en felmanöver av beskrivet slag - så fort-

sätter bilen i bantangentens riktning i ostyrbart

skick. Bromsverkan finns givetvis kvar, men endast

till den mindre del som motsvarar flåst, figur 2.11.

fr
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bromsning friktions'rul drivning

Figur 2.13 Kombinerade längs- och sidkrafter
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2.7 Effekter av vatten och andra smörjmedel,

vattenplaning

Hittills har ingenting förutsatts om förekomsten av

t ex vatten i kontaktytan mellan däck och väg. Ett

vätskeskikt mellan däcket och vägbanan har emeller-

tid en smörjande effekt och medför en påtaglig minsk-

ning av friktionen. Vad som rent fysikaliskt äger rum

då är att i det skiljande skiktet alstras ett hydrody-

namiskt tryck som håller ytorna isär och förhindrar

uppkomsten av attraktionskrafter mellan gränsmoleky-

lerna i gummi och underlag. De molekylära attraktions-

krafterna har som nämnts mycket kort verkningsradie,

vilket betyder att även tunna vätskeskikt kan sänka

friktionen betydligt.

När däcket rör sig över en våt vägyta ska vattnet

först trängas undan genom hjulbelastningens inverkan.

Man tänker sig förloppet i kontaktytan äga rum i

tre zoner, figur 2.14. I A pressas överskottet vatten

bort, i B börjar däckgummit drapera sig över väg-

ytans skrovligheter och i C har den reella kontakten

upprättats. Zon A är av stor betydelse för utveck-

lingen av de följande zonerna. Tiden det tar för ett

element eller block av slitbaneytan att tränga igenom

vätskeskiktet ökar med vätskans viskositet, elemen-

tets yta och skikttjockleken men avtar med normalkraf-

ten mellan ytorna och är oberoende av hastigheten.

Sambandet mellan vätskeskiktets tjocklek och avflödes-

tiden framgår i princip av figur 2.15. Å andra sidan

avtar tiden det tar för ett gummielement att passera

genom kontaktytan med ökande hastighet. Alltmer ökad
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konfukflüngd
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Figur 2.14 Kontaktytans tre zoner
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Figur 2.15 Samband mellan skikttjocklek och avflödes-

tid
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hastighet leder därför obönhörligt till en kritisk

situation då varken zonerna B eller C hinner utbildas.

Tillståndet, som kännetecknas av låg friktion, benämns

viskös planing, eftersom det är viskösa krafter i

vätskeskiktet som hindrar avflödet. Detta är någon-

ting man vanligen utnyttjar vid halkbanor.

Viskositetens inverkan är således mycket intressant

när det gäller halkbanor. Genom tillsatser som höjer

vattens viskositet eller genom att välja ett "halkme-

del" som själv har hög viskositet kan man således

framkalla halka även vid relativt låga hastigheter.

Ett problem är emellertid att när hastigheten under

en halkmanöver sjunkit tillräckligt, så äger trots

allt dräneringen rum, friktionen stiger kraftigt och

man kan få svåra "hugg" s k stick-slipvibrationer som

naturligtvis minskar halkmanöverns pedagogiska värde.

När det gäller friktionen mellan ett däck och en

mer eller mindre skrovlig vägbana måste man ta hän-

syn till ytterligare en sak nämligen att däckets

slitbana är fjädrande och elastisk. Betrakta figur

2.16a som visar ett stycke däckslitbana glidande fram

över en vätskebetäckt, skrovlig vägprofil. Under

rörelsen tänjer sig och relaxerar slitbanegummit i

samband med draperingen över skrovligheterna. Genom

pumpverkan matas då vätska in på stigande sidan av

skrovligheterna och alstrar lokala hydrodynamiska tryck

som strävar att skilja slitbana och underlag. På fal-

lande sidan av skrovligheterna uppstår visserligen

lokala undertryck men nettot blir trots detta ett upp-

tryck, figur 2.16b. Den här beskrivna effekten kallas

ibland för elastohydrodynamisk separation och bidrar

till att förstärka den tidigare nämnda viskösa

planingen. Separationen - med åtföljande låg frik-

tion - uppstår lättast på ytor som har utpräglad,

VTI MEDDELANDE 3 8 4



26

väl avrundad makrotextur men som saknar mikrotextur.

Eftersom den bärande vätskefilmen på skrovligheternas

toppar är mycket tunn bryter en rå mikrotextur igenom

och ökar friktionen drastiskt.

  

 

> (1)

gummi

I underlag
l vuttenfilm

x l
?3 I+- \ U)
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Figur 2.16 Elastohydrodynamisk separation

 

Det principiella sambandet mellan friktion och hastig-

het för våta ytor med texturer enligt tabell 2.1,

sid 9, framgår av figur 2.17.

\\ / 4. rå, skrovlig
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hastighet

Figur 2.17 Friktionens beroende av hastigheten på

våt vägbana. Ytor enligt tabell 2.1,
sid 9.

 

VTI MEDDELANDE 384



27

Den viskösa planingen kräver egentligen relativt

släta, glatta ytor med dålig dränering för att upp-

komma. Det finns emellertid ytterligare en form av

planing som kan uppträda även på en skrovlig och rå

yta under förutsättning att det finns ett vattenskikt,

som fyller upp ytans skrovligheter och däckets möns-

ter. Det framrullande däcketmåste svepa undan detta

vatten innan friktionskontakt kan upprättas. I princip

är det samma sak som om däcket står stilla och en

vattenström i stället möter däcket med samma hastig-

het. Vattenströmmen måste då helt plötsligt bromsas

upp av däcket och vattnets rörelseenergi omvandlas

till tryckenergi. Det uppstår en tryckstegring vid

kontaktytans framkant som är proportionell mot hastig-

hetens kvadrat. Vid högre hastigheter kan trycksteg-

ringen motsvara yttrycket mot underlaget och då tränger

vattnet in i kontaktområdet och bär upp däcket.

Inträngningen följer hastighetsökningen och är

givetvis successiv genom att yttrycket inte är lika

över alla delar av kontaktytan m m, men i slutfasen

är separationen fullständig. Däcket saknar då prak-

tiskt taget all bromsverkan och har ingen styrande

förmåga; man talar om fullständig hydrodynamisk pla-

ning. Hydrodynamisk planing är inte särskilt aktuell

för halkbanor, dels därför att bromsverkan vid full-

ständig planing är nära noll och dels därför att

det är mycket svårt att bibehålla stationära friktions-

förhållanden vid partiell planing. Dynamisk planing

uppträder knappast under 70-80 km/h.

En med vattenplaning besläktad företeelse kan ibland

uppträda på våt bana, om hjullåsning inträffat av en

eller annan anledning. När det stillastående däckets

slitbana flyter fram och draperar sig över underlaget

åstadkommer underlagets skrovligheter genom kontinuer-

ligt upprepade deformationer en stark uppvärmning av
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slitbanan. Vattenfilmen förångas och vattenånga för-

hindrar den direkta kontakten mellan däck och under-

lag. Bromsverkan blir mycket dålig.

Gummitemperaturen i kontaktytan kan bli mycket hög

men genom att värme till ångbildningen tas från ytskik-

tet inträffar temperaturmaximum på några tiondels mm

djup in i slitbanan där gummit förstörs genom "över-

vulkanisering". Förstörelsen, som ibland kallas gummi-

reversion, är inte alltid synlig utan kan döljas av

ett till synes oskadat, lätt avlägsnat skal av den

ursprungliga slitbanan. x

2.8 Friktion på is

 

Is - den fasta fasen av vatten - består av ett system

hopfogade kristaller med var för sig regelbunden form.

Kristallerna är överdragna med en molekylär film av L

vatten som kan existera under fryspunkten och utgör

en övergångszon mellan den fasta och flytande fasen.

Systemet har en öppen struktur vilket innebär att

den fasta fasen har lägre densitet än den flytande.

Detta ger upphov till den välkända företeelsen att

is smälter om den utsätts för tryck.

Under ett däck som belastat glider på en isyta bildas

således även vid några minusgrader en vattenfilm, som

sänker friktionen. Vattenfilmen återfryser tämligen

omgående i spåret sedan däcket passerat och trycket

upphört. Mikrotexturen hos isen - i den mån sådan

finns - har inte samma verkan som mikrotexturen hos

t ex ett stenmaterial, ty eftersom trycket är koncenn

trerat just på ojämnheternas toppar kommer isen att

smälta där först. Förutom att man får låg friktion

blir också isytan avjämnad genom att topparna smälts

bort.
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Smältningen under tryck avtar med sjunkande temperatur

och därmed blir vattenfilmen tunnare och friktionen

högre. Detta är markant vid riktigt låga tempera-

turer - -20 a'-3OOC - då friktionen på rimfrostbelagd

is närmar sig barmarkfriktionen åtminstone så länge

glidhastigheten är låg. Vid högre glidhastigheter

sätter smältning av is in genom friktionsvärme i

kontaktytan och då kan man finna att friktionen sjunker

på nytt. Sambandet friktionstal/slip som tidigare vi-

sats i figur 2.11 kan få ett utseende vid låg istempe-

ratur som figur 2.18 visar. Så länge glidhastigheten

är obetydlig, dvs upp mot optimalt slip är friktionen

hög men minskar därefter drastiskt mot låst hjul.

För jämförelsens visas också i figur 2.18 samma

samband vid temperatur i närheten av fryspunkten.

a) [619 temperatur

b) temperatur omkring O'C

u) \ f

f
m
k
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Figur 2.18 Friktionstal/slip vid bromsning på is

 

Man torde allmänt vara överens om att en halkbanas

friktionsegenskaper i stort skall motsvara de egenskaper

is har i närheten av fryspunkten och med en grundfrik-

tion av storleksordningen 0,2. De flesta nordiska bilis-

ter möter vintertid väglag med den friktionsnivån.

Lägre nivåer förekommer givetvis i praktiken, men på
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en övningsbana får inte friktionen vara så låg att

manövrer helt omöjliggörs. Det ringa hastighets-

beroendet och frånvaron av "hugg" som isfriktion i

närheten av fryspunkten uppvisar är vidare egenskaper

som bör eftersträvas. De innebär goda möjligheter

att träna in ett riktigt förarbeteende, även om

övningarna i initialskedet måste äga rum vid låg

hastighet.

3 METODER ATT MÄTA FRIKTION

3.1 Inledning

 

Strängt taget kan varje anordning som mäter tangen-

tialkrafter i kontaktplanet mellan en provkropp och

ett underlag producera en sann uppgift om friktionen

mellan kroppen och underlaget. Det behöver inte ens

vara fråga om kraftmätning, det kan räcka med att

mäta någon annan parameter som är relaterad till

krafterna, t ex ytans textur. Anordningens värde som

friktionsmätare beror ytterst på hur och till vad

mätresultatet används.

Om man vill göra realistiska friktionsmätningar på

en beläggningsyta är den klassiska och fortfarande

mest använda principen att bromsa ett bildäck på

ytan under samtidig mätning av bromskraften som motver-

kar rörelsen. Principen är i ljuset av friktionsteo-

rierna i kapitel 2 inte så enkel som man kan tycka

- bromsningen av däcket kan vara förenad med rullning,

glidning och avdrift i sidled.

I det följande beskrivs utrustningar som i större

eller mindre omfattning kommit till användning inom

projektet för att kartlägga halkbanors och halkbe-
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läggningars friktionsegenskaper. En enkel uppdelning

i utrustningar för fältstudier - alltså för prov på

halkbeläggningar in situ - respektive utrustningar

för laboratorieprov har gjorts. Utrustningar av det

senare slaget kan naturligtvis också användas för

undersökning av mindre element, upptagna från verkliga

halkbanor.

3.2 Utrustningar för fältstudier

3-2-1 E515219§§9ä§y§99

Man använder ett speciellt mäthjul som monteras på

en släpvagn avsedd att dras av en bil eller byggs in

direkt i en bil. Vilket byggnadsalternativ som är att

föredra beror i hög grad på avsett användningsområde.

Vid fordonets färd framåt med konstant fart bromsas

under kraftmätning mäthjulet med en anordning som

är oberoende av bilens bromssystem. Bromsningen kan

ske till full låsning (flåst registreras) eller med

fortsatt rullning vid optimalt slip (fmax registreras).

Vid bromsning till låsning blir det nära nog fråga om

punktvis friktionsmätning; bromsning med rullande

hjul medger däremot kontinuerlig friktionsmätning

över praktiskt taget hur lång mätsträcka som helst.

Utan att gå in på konstruktionsdetaljer kan nämnas

att kraftmätningen sker efter en av två från varandra

avvikande principer. Dels kan den längsgående bromsan-

de kraften mätas och dels kan bromsmomentet mätas,

figur 3.1. Det inramade uttrycket intill figuren visar

att man vid momentmätning inte får med rullmotståndet,

vilket vid fasta underlag utan lösa avlagringar som

t ex snö eller tjocka vattenskikt, knappast har någon

betydelse, eftersom rullmotståndet då endast är av
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storleksordningen några få procent av hjulbelastningen.

Möjligen kan skillnader observeras på underlag med

mycket låg friktionsnivå, t ex slät is.

Inom detta projekt har väg- och trafikinstitutets

friktionsmätvagn BV 12 och i viss mån även friktions-

mätvagn BV ll kommit till användning. Båda är s k

skiddometrar; den första är uppbyggd på ett lastbils-

chassi och således självgående, medan den andra är

av släpvagnstyp och kan dras av en medeltung personbil.

I viss utsträckning har ytterligare en mätvagn, Saab

Friction Tester, kommit till användning. Det är en

självgående vagn och den utnyttjar också VTIs skiddo-

meteridé. Den överensstämmer beträffande hjulstor-

lek och slip med BV ll.

rörelse \

 

M = bromsmomeni
F = bromsunde kmer

P = hjulbelusining

    

 

 

  

 

 

/

] li.. F _ 2;_9.
P P

P

E-'L-e-z rullmoisiånd
//-//- -J#-/F-//-//-/l-ÄT

F

Figur 3.1 Krafter och moment på rullande, bromsat

hjul

Principen för skiddometern är följande, figur 3.2.

Mäthjulet (bromshjulet) kopplas Över en utväxling,

som kan vara variabel (BV 12), eller fast (BV ll) till

en grupp referenshjul på mätvagnen (drivhjulen på
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BV 12, släpvagnens bärhjul på BV ll). Grundvillkoret

är att då referenshjulen roterar skall också mäthjulet

rotera men med lägre periferihastighet än referens-

hjulen. Mäthjulet går då med slip, dvs bromsas. Om

man vid konstruktionen ser till att referenshjulen har

betydligt större belastning än mäthjulet kommer de

förra att styra mäthjulets slip till ett värde som

huvudsakligen bestäms av omsättningen i utväxlings-

anordningen och är oberoende av friktionsnivå och

variationer i mätvagnens körhastighet. Ytterligare

en fördel med kopplingen av mäthjulet till referens-

hjulen är att större delen av mäthjulets bromskraft

(80-90% vid max friktion) matas tillbaka till referens-

hjulen och utnyttjas för framdrivning av mätvagnen.

F=FQHGWONSKQAFT

5= ATEEMATAD KEAFT

P = NETTO DPAGKEAFT

     

 

 

 

 

  

  

//-\N z==UTVÄXLHüG' / " \N

5 +0 B

.1 1
(T\\ [ //øä IA' REEHJUL 122:-". mm_

WW WW
KEVJE- /
TPANSMlSSlDN J 4 320M3HJUL

LJ
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om 2 -0.85 8le SUP=l-0.8S=Q\S (152)

zs=zr=035F
D=F-2B=F-Q85F

ALLTSÃ NETTO DEAGKRAFT mms F

Figur 3.2 Skiddometersystemet
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Specifikation, friktionsmätvagn BV 12 (självgående)

Vikt ca 9 000 kg (inkl vatten)

Motoreffekt 140 kW

Högsta mäthastighet 90-100 km/h

Mäthjulsstorlek (variabel) 165-15

Mäthjulsbelastning

(variabel) 3000 N

Slip (variabelt) 0-50% samt låst hjul

Vattentank 1,7 m3

Specifikation, friktionsmätvagn BV 11 (släpvagn)

 

Vikt 360 kg

Högsta mäthastighet 140 km/h

Mäthjulsstorlek 4,00-8

Mäthjulsbelastning 1000 N

Slip ' 15%

3 2-2 Egryerfiggsli_bil-9§52§3§§_§ês-§599§9592

Man utnyttjar vanligen bilens ordinarie bromssystem,

ibland med någon modifikation såsom frånkoppling av

bakbromsarna eller frånkoppling av bromsarna för dia*

gonalt belägna hjul. Båda åtgärderna syftar till

upprätthållen kursstabilitet under bromsprovet som

äger rum genom låsning av hjulen. Man kan mäta an-

tingen bromssträcka eller retardation; den förra är

omvänt proportionell och den senare direkt proportio-

ne11 mot utnyttjat friktionstal. Tekniken har en viss

fördel i att den inte kräver dyrbar specialutrustning

men medför å andra sidan stort slitage på det använ«

da fordonet. Om man använder en förfinad mätutrust-

ning med god upplösning finns det möjlighet att under

själva låsningsförloppet - alltså vid passage av

området för optimalt slip - även registrera
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friktionens max-värde.

Metoden ifråga är av värde för att i någon mån vali-

dera resultat som erhållits vid mätning med friktions-

mätvagn. Det finns ytterligare en fordonsvariant som

kommit till användning i begränsad utsträckning,

nämligen en bil försedd med antilåsutrustning. Med

den kan således friktionen med rullande, bromsade hjul

studeras.

3.3 Utrustningar för laboratorieprov

3 3.1 LÅDÅ§E_PEQYP§EB

Väg- och trafikinstitutet disponerar sedan flera år

tillbaka en stationär maskin för bestämning av däck-

karakteristika. I samband med föreliggande projekt

modifierades maskinen till en linjär provbana för

halkbanebeläggningar, figur 3.3. Den består av en i

längdled rörlig vägbanebalk på vilken olika banelement

av upp till meterlängd kan monteras. Ett normalstort

bilhjul är monterat på banan och vid banans rörelse

låses hjulet och friktionskraften mot banan mäts och

registreras. Banbeläggningen kan bevattnas kontinuer-

ligt under körningarna. Banan lämpar sig väl för

friktionsprovning av såväl uppsågade element ur befint-

liga halkbanor som nytillverkade experimentplattor.

Specifikation för linjär provbana

Hjulbelastning 3000 N

'Hjulstorlek 165-15

Banans hastighet 0,25, 0,5 eller 1,0 m/s

Banans rörelselängd 7 m

(i stort sett disponibelt för provplattor)

Friktionsmätning Enbart låst hjul
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Figur 3.3 Linjär provbana

3.3.2 Pendelinstrument

Instrumentet, figur 3.4, är framtaget och tillverkas

i Storbritannien. Det passar bäst på laboratoriet

för s k rangordningsprov vilket dock inte hindrar att

det i begränsad utsträckning används för

fältbruk. Funktionen bygger på idén att från ett

fixerat utgångsläge (given energipotential) låta en

pendel med en glidkropp av gummi i den fria änden

svepa över den yta som skall friktionsundersökas.

Medelst en fjäder i pendeländen trycks glidkroppen

mot underlaget under passagen och pendelns utslag på

andra sidan lodlinjen återger hur mycket energi

pendeln har kvar sedan friktionsarbetet under passagen

uträttats. Skillnaden mellan vinklarna

utgångsläge/lodlinje och slutläge/lodlinje är

således ett mått på underlagets friktionsegenskaper.

Genom att glidhastigheten för gummiblocket är

relativt låg (2.7 m/s) anser man att anordningen

huvudsakligen avspeglar adhesionen. För att få en mer

nyanserad bild av friktionsegenskaperna och speciellt
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då hastighetsgradienten bör man komplettera pendel-

mätningar med t ex en texturprofilering av ytan eller

dräneringsmätning. Texturprofilering kan t ex utfö-

ras medelst sandfläcksmetoden, dvs man breder ut en

känd mängd finsand över ytan till nivå med texturtop-

parna. Sandfläckens storlek - karakteriserad exempel-

vis av diametern - står i omvänd proportion till skrov-
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Figur 3.4 Pendelinstrument

4. FRIKTIONSKARAKTERISTIK HOS NÅGRA SVENSKA

OCH NORSKA BANOR.

4.1. Inledning

 

Friktionsmätningar har utförts på några svenska

och norska trafikövningsplatser med något olika

halkbanesystem. Syftet med mätningarna har främst

varit att bestämma banornas friktionskarakteristik,

dvs friktionsnivån och sambandet mellan hastighet

och friktion. En jämförelse med motsvarande frik-

tionskarakteristik uppmätt på vinterunderlag, exem-

pelvis en isbelagd yta, kan därvid ge upplysningar

VTI MEDDELANDE 384



38

om de aktuella halkytorna har en realistisk halka.

Friktionsmätningarna har utförts med VTI:s friktions-

mätvagn BVlZ som beskrivits i avsnitt 3. Mätningar-

na har i de flesta fall utförts med PIARC-däck

(standardiserat däck för friktionsmätning), helt

slätt däck och med ett relativt nytt radialdäck

165 R15 av fabrikat Gislaved. På den norska banan

med plåt har dessutom mätningar skett med ett dubbat

radialdäck Gislaved Frost 165 SRlS.

Mätningarna utfördes dels med låst hjul (100% slip)

och dels vid några olika slip (vanligtvis ca 10-

40%). Syftet att mäta vid olika slip var att finna

det optimala, dvs bästa bromsförmåga.

Mätningarna har vanligtvis utförts i hastigheterna

3.6 km/h (motsv. 1 m/s), 15 km/h och 40 km/h. Högre

hastighet har inte kunnat uppnås på grund av banor-

nas begränsade utrymme och i några fall har även

maxhastigheten varit något lägre än 40 km/h.

I Sverige utfördes mätningar på halkbanorna i

Malmö, Göteborg (Stora Holm), Linköping (Sviestad)

och Örebro. Halkbaneytorna i Malmö, Göteborg och

Linköping är en mycket slät tjäremulsionsbelägg-

ning som vattenbegjuts, medan Örebrobanan har en

relativt slät beläggning av samma typ, men med en

polymer (Praestol) som halkmedel.

I Norge uppmättes friktionen på halkbanan i Eggemoen,

vilken har två typer av halkytor, dels en epoxybelägg-

ning (vit plast av märket Barricade) och dels plåty-

ta. Båda ytorna har olja (White-oil) som halkmedel.

Vid tillfället för friktionsmätningen (1983-11-

30) hade epoxy-ytan överlagts med is, varför frik-

tionen inte kunde bestämmas för denna plastbelägg-
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ning med olja. Plåtytan hålls is-och snöfri året om

och ytan upplåtes även för halkträning med dubb-

däcksförsedda fordon. Som nämndes ovan utfördes

därför också friktionsmätning med dubbdäck på

denna yta.

I de följande avsnitten redovisas friktionskarak-

teristiken på de banor som här har beskrivits. För

jämförelse har vid några tillfällen friktionen

uppmätts på isunderlag. I fig 4.1 redovisas frik-

tionen vid olika hastighet vid körning på en isig

yta. Mätningen är utförd på en relativt slät

isyta på Eggemoen halkbana. Lufttemperaturen vid

mättillfället var ca -80C.
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Figur 4.1. Friktionen på isyta med låst hjul (100%)
resp 20% slip. Däck: GISLAVED Frost
1655R15 "dubbat".
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Av figur 4.1 framgår att hastighetsberoendet är

obefintligt på en isbelagd yta av denna typ. Frik-

tionen är låg ( ca 0.12) och jämn. Speciellt att

lägga märke till är också att det inte är någon

skillnad i friktionen uppmätt med låst hjul resp

vid optimalt slip (20%).

4.2. Friktionen på Zorkonbeläggning med vatten

 

Flertalet svenska halkbanor, bl a Malmö, Göteborg

och Linköping har en slät s k Zorkonbeläggning

(kallas även Consfer halkmaterial) med vatten som

halkmedel. Zorkon, som är en speciell tjäremulsion,

saknar makrotextur och har obetydlig mikrotextur.

Mikrotexturen kan variera något beroende på underla-

get och spridningsförfarandet. Zorkon kan spridas

med spridarramp eller läggas ut med raka. Spridning

med munstycken ger i allmänhet den minsta mikrotex-

turen. Skillnaderna i bl a textur, slitage och vatten-

filmtjocklek har medfört vissa smärre skillnader i

den friktionskarakteristik som uppmätts på de tre

nämnda banorna.

I figur 4.2 och 4.3 redovisas friktionen vid olika

hastighet för rak bana på Stora Holm TÖP, Göteborg.

Figur 4.2 avser friktionen vid 100% slip, dvs låst

hjul, för det släta PIARC-däcket och för det

mönstrade radialdäcket. I figur 4.3 visas motsva-

rande resultat för optimalt slip som i detta fall

var ca 15%. Friktionen vid Sviestad TÖP, Linköping

och Malmö TÖP överensstämmer nästan helt med

resultaten i figurerna 4.2 och 4.3 och redovisas

därför utan kommentarer i bilaga nr 1.
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Figur 4.2. Friktionen på Stora Holm TÖP, Göteborg. Rak

. _ bana. Mätning med låst hjul (1982-10-22).
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bana. Mätning med optimalt slip (15%)
(1982-10-22).
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Som framgår av figurerna 4.2 och 4.3 är friktionen

starkt hastighetsberoende. Vid högre hastighet

(340 km/h) är friktionen extremt låg, f=§0.lO.

Speciellt gäller detta låst hjul. Att friktionen

blir så låg beror på viskös vattenplaning som accen-

tueras ju högre hastigheten blir. Vid låga hastighe-

ter bryter däcken till största delen igenom vatten-

filmen och väggreppet blir relativt bra. Friktionen

blir därvidlag hög och s.k. stick-Slip vibrationer

eller hugg blir följden, främst strax före stilla-

stående. Högre friktion vid låga hastigheter visar

sig också genom stick-Slip vibrationer vid kurvtagning

och undanmanövrer. I dessa moment förflyttas fordonet,

däcken med relativt låg hastighet i radiell riktning

i kurvan resp i sidled vid undanmanövern, vilket

resulterar i avtagande vattenplaning och hugg.

Vid inbromsning på halt underlag beror bromssträckans

längd till avgörande del på friktionens storlek

vid inbromsningens början. Detta gör att extremt

låg friktion i högre hastighet, såsom här har

uppmätts, leder till orealistiskt långa bromssträckor.

Mellan bromssträcka, friktion och hastighet råder i

stort sambandet

där s=bromssträckan (m)

v=hastigheten (m/s)

g=tyngdaccelerationen

f=friktionstalet

Räknar man med f=0.lO medför det en bromssträcka

på ca 100 m vid 50 km/h. Är friktionen dubbelt så
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stor blir bromssträckan hälften så lång. Det inne-

bär att den låga friktionen som uppmätts på Zorkon-

beläggningarna ger mycket långa bromssträckor,

vilka motsvaras av extrem halka på naturligt väg-

lag. Jämför t ex den låga friktionen på isigt under-

lag som visades i föregående avsnitt.

Sammanfattningsvis visar friktionskarakteristiken på

de Zorkonbelagda ytorna ett starkt hastighetsbe-

roende. Den mycket låga friktionen i högre hastig-

het som beror av viskös vattenplaning medför,

förutom vad som beskrivits ovan, också att det vid

inbromsning kan vara svårt att få hjulen frirullande

igen efter låsning av desamma.

4.3 Friktionen på Zorkonbeläggning med poly-

mer (Praestol)

 

Örebro TÖP har halkytor med en relativt slät Zorkon-

beläggning, dock något mer texturerad än de tidiga-

re beskrivna. Som halkmedel används en polymer

(Praestol) som sprids i kornform. Ingen vattenbegjut-

ning sker annat än vid utläggningen för att få

polymeren att svälla och bli klisterliknande. I

figur 4.4. och 4.5 visas på samma sätt som i före-

gående avsnitt friktionen vid 100% slip och vid opti-

malt slip ca 15%.
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Figur 4.4. Friktionen på Örebro TÖP. Mätning med
låst hjul (1982-10-21).
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Figur 4.5. Friktionen på Örebro TÖP. Mätning med
optimalt slip (15%) (1982-10-21).
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Friktionskarakteristiken på Örebrobanan visar som

framgår av figurerna ett annat utseende än de tidi-

gare visade. Hastighetsberoendet är mindre än för

vattenbegjuten Zorkon och överensstämmelsen med

naturligt halt underlag (is/packad snö) är bättre,

jfr fig. 4.1. Friktionen är relativt jämn och lig-

ger överlag mellan f=0.l-O.2. Detta ger därmed

inte de negativa effekter i form av t ex bugg i

lägre hastigheter och extremt långa bromssträckor

till följd av alltför låg friktion som beskrevs

för Zorkon med vatten som halkmedel.

4.4 Friktionen på plåt med olja (White-oil)

Vid flera norska halkbanor har sedan några år pro-

vats en epoxy-beläggning (Barricade) med vatten

eller oftast olja, White-oil, som halkmedel. Sedan

något år har man på några banor (7 st av totalt

27 st) övergått till plåt med olja som halkmedel.

På sikt skall man, enligt uppgift från Norges Auto-

mobilförbund (NAF), belägga flertalet av de norska

banorna med plåt.

Plåtytorna byggs upp av plåtar, s.k. "skeppsplåt"

(kolstålsplåt), 2x6 m stora som svetsas samman till

en större yta. Plåten, som vanligtvis är 5 mm tjock,

lägges direkt på befintlig beläggningsyta. På plå-

ten sprids några liter olja per halkyta och dag.

Oljan, kallad White-oil, är en mineralolja på paraf-

finbas. Den är inte vådlighetsmärkt och kan därför

betraktas som relativt miljövänlig. Det bör beak-

tas att oljan har viss upplösande verkan på bitumi-

nösa beläggningar.

Den aktuella banan i Eggemoen har två rakbanor, en

belagd med plåt och en med epoxy samt en kurva belagd
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med plåt. Vid tiden för friktionsmätningen 831130

var epoxyytan överlagd med is. Plåtytan var däremot

is- och snöfri samt försedd med olja.

Friktionen uppmättes med friktionsmätvagn BV12.

Eftersom plåtytan kan trafikeras med dubbdäck och

då flertalet elever vintertid övar halkkörning med

sådana, uppmättes friktionen även med ett basdubbat

radialdäck av fabrikat Gislaved Frost.

I figur 4.6 och 4.7 visas friktionen vid olika hastig-

heter. På samma sätt som tidigare redovisas friktio-

nen vid två olika slipvärden, nämligen vid 100%

resp 40% Slip. Försök att finna optimalt slip visade

att detta förelåg vid låst hjul, dvs 100% slip.

Skillnaden mellan friktionsvärden uppmätta vid

olika slip är mycket liten, vilket överensstämmer

relativt väl med den friktion som redovisats för

isväglag.
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Figur 4.6 Friktionen på plåt med olja i Eggemoen

halkbana. Mätning med låst hjul
(1983-11-30).
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Figur 4.7 Friktionen på plåt med olja. Eggemoen
halkbana. Mätning med 40% slip (1983-11-30).

 

Som framgår av figurerna ovan är friktionen rela-

tivt hastighetsoberoende. Utseendet på friktions-

karakteristiken är något olik de tidigare redovi-

sade. I allmänhet ökar inte friktionen med lägre

hastighet, utan tvärtom blir friktionen något läg-

re vid mätning i låg hastighet (4 km/h). Det annor-

lunda utseendet på kurvorna kan bero på att det inte

föreligger helt identiska försöksbetingelser vid

varje mätning, t ex genom smärre variationer i

oljefilmens utbredning och tjocklek. Det bör erinras

om att temperaturen vid mättillfället var låg (-8OC),

vilket innbär att oljan då haft relativt hög visko-

sitet.

Sammanfattningsvis visar friktionskarakteristiken på
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plåtyta med olja god överensstämmelse med naturlig

halka. Hastighetsberoendet är mycket litet och skill-

naden mellan värden uppmätta vid låst hjul resp

optimalt slip är likaså liten. Dessutom är friktions-

nivån låg, ca O.lO-O.30.

5 UTLÄNDSKA ERFARENHETER

Lågfriktionsbeläggningar för olika ändamål före-

kommer på skilda håll i världen. Tillverkare av

motorfordon och fordonskomponenter (däck, broms-

system) har som regel tillgång till en provbanean-

läggning som ofta innehåller en eller flera typer

av halkytor.

Dessutom förekommer halkbanor som drivs av polismyn-

digheter, trafik- och motororganisationer, privata

företag samt trafikskolor.

Erfarenheterna har emellertid föga dokumenterats i

litteraturen.

VTI-medarbetare har dock i olika sammanhang besökt

ett flertal utländska övningsbanor och därvid

hemfört vissa erfarenheter. Vidare har personer

från t ex Volvo och Saab-Scania för eget bruk stude-

rat provbanor av intresse för bilindustrin.

Det bör även nämnas att VTI är representerat i

ett flertal internationella föreningar och arbets-

grupper, bl a ISO TC22/SC9/WG3, som skall arbeta

fram standard för olika typer av underlag med skil-

da friktionsegenskaper. Även låga friktionsnivåer

är aktuella. Underlagen skall användas för standar-

iserad utprovning av bilar och däck.
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Såväl "släta och glatta" som "skrovliga och glatta"

ytor (se kap. 2, tabell 2 och fig. 2.17) av olika

material förekommer utomlands, vanligtvis med vatten

som halkmedel. Även andra halkmedel (såpor, oljor,

polymerer) förekommer, främst då vid mindre trafik-

övningsplatser.

Ingenstans har man lyckats åstadkomma ett för vårt

ändamål fullt tillfredsställande halksystem med

vatten som halkmedel. Med andra halkmedel tycks man

däremot ha lyckats bättre i friktionshänseende,

men andra olägenheter har då i stället uppträtt,

såsom nedsmutsning, angrepp på underlaget samt ytter-

ligare vissa negativa miljöeffekter.

Vid en bedömning av utländska lågfriktionsytor

bör man beakta att ändamålen och kraven på dessa

ej alltid överensstämmer med de svenska. Det är

ju självfallet så att en halkbana som drivs av t ex

en enskild mindre trafikskola i Holland ej kan ha

den höga standard som eftersträvas i Sverige.

Tyvärr saknas nästan helt uppgifter om friktionse-

genskaper vid låga (ner mot noll) hastigheter på

samtliga kända utländska banor. Ofta anges låga

friktionstal mätta vid relativt höga (40-80 km/h)

hastigheter, vilket i och för sig är intressant.

Problemet är dock som bekant att åstadkomma "ishalka

sommartid" i hela det aktuella hastighetsregistret

samt att undvika de obehagliga s k "huggen" vid låga

hastigheter.

De olika typer av beläggningar och halkmedel som

förekommer utomlands och som befunnits vara av int-

resse har provats i laboratoriemiljö på VTI och

redovisas nedan under kapitel 6 och 7.
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I gruppen "skrovliga och glatta" ytor återfinns den

välbekanta polerade flintan (Bridport, Dorset),

samt gatsten eller gjutna plattor av bergarten basalt.

Vatten är här det dominerande halkmedlet även om

andra halkmedel är möjliga.

I gruppen "släta och glatta" ytor återfinnes polerad

cementbetong, tjärbeckförseglad tjär- eller asfalt-

betong, gjutasfalt, plåt samt olika plaster på under-

lag av cementbetong, hård asfaltbetong eller cement-

plastfylld öppen asfaltbetong.

På cementbetong-, plåt- och tjärytor används vanli-

gen i kombination med vatten olika oljor, polymerer,

såpa och cellulosaderivat (CMC) samt polyetylenglykol.

På de släta plastytorna används vanligen rent vatten

som halkmedel, men även andrahalkmedel kan förekomma.

I Västtyskland (ADAC), Frankrike (Davelaar Elf Antar)

och Schweiz (Veltheim) används mestadels släta och

glatta plastytor med enligt uppgift tillfredsstäl-

lande resultat, vilket från friktionsteoretisk synpunkt

kan ifrågasättas.

6. EXPERIMENTELLA UNDERSÖKNINGAR AV BELÄGG-

NINGSMATERIAL

6.1 Inledning

 

Som tidigare omnämnts 1 kap. 1 har målet för under-

sökningarna varit att finna ett halksystem som åter-

ger friktionskarakteristiken på en hal vinterväg. I

målsättningen ingår också att finna materialsystem

som är permanenta, hållbara samt kräver små under-

hållsinsatser. Vidare ska systemen ha konstanta och
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låga friktionsnivåer både vad gäller långtids- som

korttidsperspektiv. Ett exempel på material som inte

helt uppfyller dessa krav är basalt som under gynn-

samma förhållanden har låg friktion, men bergarten

repas lätt, varvid friktionen blir högre. Denna

repning kan orsakas av att sand kommer in på banan.

Vidare kan basalten vittra i ytan efter någon tids

avstängning (t ex semester) varvid friktionen höjs

(se kap 6.4.2.1).

Erfarenheter från utländska banor (kap 5) har hit-

tills visat att släta ytor med glatt mikrotextur

(tabell 2:1) har låg friktion i högre hastigheter

(340 km/h), men kan däremot ge hugg och vibrationer

vid inbromsning (<3-5 km/h). I kap 2 förklaras det-

ta bero på, att den vattenfilm som finns kvar mellan

däck och vägyta pga ett hydrodynamiskt tryck,

plötsligt kan bryta igenom när trycket vid minskande

hastighet sjunker.

Genom att använda en skrovlig yta med glatt mikro-

textur (tabell 2:1) kan en vattenreservoar skapas i

ytan, varifrån vattnet kan pumpas upp på topparna.

Pumpningen fungerar även vid lägre hastigheter

(<3-5 km/h). Flera av undersökningarna har gått ut

på att verifiera denna modell, samt att finna material-

system som uppfyller kraven på skrovlig yta med glatt

mikrotextur.

Vidare har provats många av de redan existerande

materialsystemen för att dels korrelera egen utrust-

ning, dels försöka om möjligt utveckla materialsyste-

men.

Alla olika beläggningsmaterial som provats under

projektets gång finns redovisade i tabell i bilaga 3.
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Som nämnts är vatten det enklaste och bekvämaste

smörjmedlet vid lågfriktionsbanor. Det är också

det minst kontroversiella ur miljösynpunkt. I denna

undersökningsdel har vi syftat till att finna en

yta som i första hand ska kunna användas med enbart

vatten som halkmedel. I nästa kapitel (7) redovisas

andra halkmedel än rent vatten.

Undersökningsutrustning har i huvudsak varit den

linjära provbanan, men vissa inledande försök har

utförts med friktionspendeln (kap 6.3.1). I syfte

att prova materialsystemens friktionsegenskaper under

lång tids användning eller nötning har olika tester

gjorts, bl a långtidsförsök, dubbdäcksslitageprov

samt frys-töväxling av materialsystem. Resultaten

finns redovisade i avsnitt 6.6.

6.2 Försöksuppläggning

 

Undersökningarna har lagts upp enligt idén om pump-

effekten hos skrovliga ytor. Typ av ytstruktur kan i

princip uppdelas i två huvudavdelningar. Dels ytor

med uppstickande ojämnheter och dels ytor med för-

djupningar (se fig. 6.1).

(1 b

Figur 6.1 Principskisser för olika typer av skrovli-

ga ytor,

a) uppstickande
b) försänkt
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Försöken att finna den optimala texturen har delats

upp i tre delar:

1. Försök med glaskulor

2. Försök med olika stenfraktion

3. Optimal groptäthet och utseende

Nästa steg har varit att finna material med högt

nötmotstånd och låg friktion (glatt mikrotextur).

Förundersökningar har utförts på mineraliska mate-

rial med friktionspendeln. De undersökta materialen

har i huvudsak uppdelats i tre grupper:

A. Mineraliska material

1. Naturliga stenmaterial, t ex flinta, marmor

och gabbro.

2. Betongplattor med olika textur.

B. Bituminösa material och plaster

l. Bituminösa material

2. Plaster

C. Övriga material, t ex plåt, glas och kakel.

Av materialen har framställts plattor som friktions-

mätningarna har utförts på. Samtliga friktionsför-

sök som redovisas i detta kapitel har gjorts med

vatten som halkmedel.

Därefter har plattor med sten i ytan förseglats

med olika tjärbeckemulsioner i syfte att bl a sänka

profildjupet och täta mikrotexturen i stenen. Som

beskrivits tidigare används idag i allmänhet tjär-

beckemulsion av typ Zorkon (Consfer halkmaterial)

vid svenska halkbanor.
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6.3 Undersökta material

 

6 3-1 Ä§l§§ê9§§_§§5§§5

I samband med poleringsförsök på beläggningssten,

utförde Höbeda (1981) även inledande försök på

mineraliska material till halkytor.

Höbeda använde sig av engelsk utrustning enligt

den engelska metoden BS 812. Plattor med ingjutning

av olika stenmaterial (tabell 6:1) fästes därvid

på utsidan av ett hjul som roterar mot ett för

försöket standardiserat gummihjul.

Försöket indelades i tre delar, där friktionen på

plattorna mättes före och efter varje delmoment.

Friktionen mättes med friktionspendelinstrumentet

(kap. 3.3.2) och friktionstalet utgjorde medelvärdet

av 10 mätningar. Försöket bestod av följande

delmoment:

Friktionsmätning

l. 3-timmarskörning utan slippulver

Friktionsmätning

2. Ytterligare körning med slippulver (aluminium-

oxid) i 3 timmar.

Friktionsmätning

3. 3-timmarskörning med poleringspulver

Friktionsmätning

Provade material har bl a valts ut mot bakgrund av

tidigare resultat från England, där flinta ofta

använts i lågfriktionsytor. Vidare har dansk flinta>

("nöddesten") provats samt hård svensk porfyr

("Älvdalsporfyr"). Artificiell dansk sten (Vit F12)

och Rhensingel (kvarts) är exempel på andra hårda
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mineraliska material. Marmor är mindre hård och

låter sig lätt slipas och poleras.

Tabell 6.1 Poleringsförsök med stenmaterial för
halkbanor (Höbeda)

 

 

Pendelfriktion (vattentemperatur thZOC)

 

l 2 3 4

Material Före Efter 3 tim A Efter 3 tim A Efter 3 tim A
utan slip- 1-2 med slip- 3-2 med poler- 3-4
pulver pulver pulver

Älvdals-
porfyr 0.30 0.28 0.02 0.32 0.04 0.30 0.02

Vit F12 0.52 0.37 0.15 0.43 0.06 0.34 0.09

Rhen-
singel 0.39 0.33 0.06 0.37 0.04 0.30 0.07

Polerad

marmor 0.42 0.26 0.16 0.34 0.08 0.25 0.09

Dansk
flinta 0.26 0.19 0.07 0.22 0.03 0.16 0.06

Engelsk
flinta 0.29 0.21 0.08 0.22 0.01 0.17 0.05

 

Av resultatet framgår att vissa material har höga

friktionstal inledningsvis som sjunker kraftigt efter

3 timmars körning utan slippulver. Andra nöts i

mindre omfattning efter såväl slipning som polering

och friktionen förändras därför mindre mellan

behandlingarna.

För att stenmaterialet ska passa som beläggning

till lågfriktionsbanor menar Höbeda att friktions-

värdet ska vara lågt samt att materialet inte låter

sig nötas (=skillnaden i friktion mellan olika be-

handlingar ska vara liten enligt tabell 6.1). Älv-
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dalsporfyr har högre friktion än flinta, men är mycket

resistent mot nötning och polering, men engelsk och

dansk flinta har samtidigt de lägsta friktionsvär-

dena.

Försöksmetoden har tveksam överensstämmelse med

nötning i vägbanor enligt Höbeda, men den utgör ett

bra sätt att inbördes jämföra slip-och polermotstånd

hos olika material.

Detta försök har legat till grund för att välja

välrundad flinta till senare provning i "linjära prov-

banan".

6-3-2 Migêrêli§5§_9§§§52§l

Mineraliska material består av i naturen förekommande

produkter som sten, berg osv. Hit har också räknats

betong som utgörs av i huvudsakligen cement och sten.

6.3.2.1 Flinta

Flinta är ett finkornigt, ofta fläckigt eller randat

mineraliskt aggregat av kvartsvarianten kalcedon. Färgen

är ofta svart, men kan vid oxidation bli ljusgul. Den

kemiska sammansättningen är SiOz-nHZO. Flinta är

bildad som konkretioner av kiselsyra i huvudsakligen

kritkalksten. Flinta är mycket tät, hårdheten enligt

Mohrs skala är 7, vilket gör att den inte repas nämn-

värt av vanligt stål. Densiteten är 2.6.

Flinta är spröd och vid mycket liten åverkan (fritt

fall från ca 2 m) spricker stenen och ger därvid ett

mussligt brott. Efter naturlig polering med vatten och

sand under lång tid har stenen blivit rund och väl

polerad, men vid kollision stenar emellan kan flisor
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slås ut. Av fig. 6.2-6.4 framgår hur välrundad flinta

är i jämförelse med välrundat urbergsmaterial (granit).

Då flinta blästras måste man se till att man använder

ett blästermaterial som dels ger låg kinetisk energi

(låg densitet) och dels är mjukt (låg Mohrhårdhet). I

annat fall krossas flintytan (enligt fig. 6.5).

Vidhäftningsförsök har utförts vid VTI enligt rullflaske-

metoden. Flinta i fraktionen 14-20 mm dränktes in med

.bitumen utan vidhäftningstillsats. Två referensmaterial

provades parallellt (âsgrus från Kjula, Södermanland

och granit från Skärlunda, Östergötland). Proverna

tvingades att rotera i vattenfyllda flaskor i 72 timmar,

varefter andelen bitumenöverdragna stenytor beräknades

efter 3, 24, 48 och 72 timmar. Följande resultat erhölls:

 

Figur 6.2 Flinta från Dorset, England. Polerad av
vatten och sand. Flisor har slagits loss
efter kollision stenar emellan. Förstoring
ca 25 ggr.
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Figur 6.3 Flinta från Dorset, England. Stenytans
relieff i profil. Förstoring ca 25 ggr.

 

 
Figur 6.4 Välrundad granitsten i profil. Förstoring

ca 25 ggr.
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Figur 6.5 Flinta från Dorset, England. Stenytan
har blästrats med för tungt blästerma-
terial varvid grcpar i Stenytan har bil-
dats. Förstoring ca 25 ggr.

Tabell 6.2 Vidhäftning hos flinta och referens-
material uttryckt som yt-% täckt med

  

bitumen.

Vidhäftning (%)

Tid (h) Engelsk Åsgrus Granit
flinta Kjula Skärlunda

3 89 88 74
24 82 82 16
48 76 63 5
72 69 46 l

 

Resultatet från rullflaskeförsöket ska tolkas så

att flinta får anses ha bra vidhäftning till bitumen

utan tillsats av vidhäftningsmedel. Åsgrus från

Kjula och granit från Skärlunda har enligt fälterfa-

renheter bra vidhäftning. För att ytterligare
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förstärka vidhäftningen av flinta i bitumen bör

ändå vidhäftningsmedel tillsättas.

Flinta i betong kan under ogynnsamma omständigheter

bidra till att betongen bryts ned. Så kallade alkali-

kiselreaktioner kan uppträda och bilda ett svällan-

 

de gel i prover som succesivt spränger betongen.

Fenomenet är känt sedan länge, men har fått ny

aktualitet runt om i världen pga ändrade cementkva-

liteter.

Alkalikiselreaktioner kan dock elimineras om någon

av följande faktorer beaktas (D. Palmer 1981):

- Tillräckligt låg alkalihalt i cementen

- Lågreaktiv kisel

- Ytan utsätts för lite vatten.,

Lågalkalisk cement innebär att innehållet av ekvi-

valent natriumoxidhalt bör understiga O.6%.

- Ekvivalent Na20=Na20(%) + K20-0.658(%). Angående

provningsmetoder se kap 6.6.

Flinta förekommer i anslutning till kritakalksten i

främst norra Europa, men även lokalti Asien.

Välrundad flinta finner man, där havet har eroderat

i kritakalkstenen och fört stenarna vidare med havs-

strömmar för att sedan deponeras. I Danmark finns

flinta på havsbotten, varifrån den sugs upp för

användning som ballastmaterial, och kring Engelska

kanalen har flinta spolats upp på stränderna. Danska

flintaförekomster (Grönsund) innehåller ca 30%

andra bergarter, under det att engelska förekomster

i stort sätt enbart innehåller flinta (Dorset och

Lydd). Flinta förekommer utefter stränderna vid
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Engelska kanalen, och ju längre bort från kritkalk-

stenen man kommer desto mer välrundad är flintan.

I landskapet Dorset, ca 30 svenska mil från Dovers

klippor, uppträder flinta i strandvallar i ensarta-

de fraktioner och materialet är ytterst välrundat.

Tillgångarna är enorma (>lOO Mm3). Det engelska

företaget Western Minerals har så gott som monopol

på tillverkningen av sorterad flinta. Trumlad flinta

från Forshammars bergverk (se tabell 6.4) har utgjort

malkroppar vid bergmalning för framställning av

råmaterial till porslin och glas.

6.3.2.2 Andra mineraliska material

Flinta kännetecknas av sin hårdhet och svårighet

att poleras. Genom att välja material som är mjuka-

re underlättas poleringen.Mjuka material som provats

är basalt, marmor samt betong.

Basalt är en bergart som huvudsakligen består av

mjukare mörka mineral och saknar kvarts. Bergarten

har använts som gatsten i Tyskland (blau Basalt)

och har under senare tid brutits upp och ersatts av

andra beläggningsmaterial. Ändå har stenen varit

svåråtkomlig för intresserade köpare då stenen

till 100% återanvänds som dekorationssten. I en

engelsk rapport från Mira (The Motor Industry Research

Association) beskrivs bergarten som nötkänslig,

varför man haft problem att polera ytan till önskat

friktionsvärde.

Vid Mira, Birmingham, finns en provbana med gjutna

basaltstenar (cast basalt), vilka polerats till låg

friktion (pendelfriktion 0.18).
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Vidare har provats slät, präglad, polerad cement-

betong samt slät polerad marmor. Friktionen hos

dessa material ökar lätt om ytan utsätts för

surt regnvatten eller om sand kommer in på ytan och

den repas.

6 3-3 §i§2922§§§_m§5§52êl_99§_plêêssr

Bituminösa material som har provats är gjutasfalt

(slät och mönstrad), modifierad asfaltbetong och

tjärbeckemulsion av typ Zorkon och Phoenix. Vidare

har i linjära banan undersökts ett flertal olika

plaster såsom Barricade (asfalt-epoxy), Krylon (tjär-

epoxy), Robalon, teflon samt några olika polyetenpro-

dukter.

6.3-4 QYEÅSê_EêE§EÅêl

I gruppen övriga material har provats:

- Järnplåt med paraffinolja som halkmedel enligt

norsk modell, se avsnitt 4.4. Vid våra försök

har provats en helt slät kolstålplåt 0.3xl m.

- Kakel som limmats på träplatta. Den glaserade

ytan är hård och slät, men troligtvis knäcks

plattorna lätt vid tyngre belastning.

- Glaskulor provades främst för att optimera sten-

storlek hos flintyta. Kulor som säljs för indu-

striellt bruk är ojämna och råa i ytan, varför

jämna och glatta leksakskulor i varierande storlek

införskaffades.
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6.4 Resultat av friktionsmätning med vatten som

halkmedel

 

De ovan beskrivna materialen och yttexturerna har under-

sökts i linjära provbanan med vatten som halkmedel.

6 4»1 Eliase

För att undersöka de friktionstekniska egenskaperna

hos flinta göts trädgårdplattor i betong med flinta

av varierande kvalitet och provades i den linjära prov-

banan. Flintan hämtades i första omgången från Grönsund

i Danmark och plattorna tillverkades i Linköping av en

lokal betongfirma. Stenar av varierande kvalitet och

storlek provades. Stenarna bedömdes sticka upp för

lite i betongen (lågt profildjup), varför CBI i en

andra omgång utförde plattor där stenen trycktes ned

i en baksats av polymerisk betong. Därmed kom stenen

att sticka upp mer än i första omgången. I den första

försöksserien provades flintstenar med varierande

halt flinta. Resultatet framgår av fig. 6.6.
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Figur 6.6 Friktionen efter mätning i linjära provbanan

 

(1 m/s, PIARC-däck) på stenytor med varierande
korndiameter och flinthalt. Nummer enligt
bilaga 3.
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Material 1 och 2 utgörs av dansk flinta och material

6, 8 och 10 utgörs av engelsk flinta. Material 5

är trumlad i laboratoriekvarn. Vid försök i den

linjära banan framkom som ses i figur 6.2 att ren

(100%) flinta har lägre friktion än plattor med

70% flinta.

I den andra försöksserien blev friktionen i linjä-

ra provbanan relativt hög, främst beroende på det

stora profildjupet hos plattorna. Genom det stora

profildjupet blev vattenbegjutningen av stentopparna

undermålig med hugg och hög friktionsnivå som följd.

Resultatet av friktionsmätningen framgår av figur

6.7 i avsnitt 6.4.1.1 om försegling med Zorkon.

De inledande försöken med flinta av olika fraktion

i intervallet 4-24 mm visade att stenstorlek och

profildjup hade viss betydelse för friktionen. Den

kanske största inverkan på friktionskarakteristiken

hade emellertid försegling av ytan med tjäremulsion,

främst Zorkon. I avsnitt 6.4.1.1 redovisas friktio-

nen för förseglade flintytor. Texturoptimering

för flintytor beskrivs närmare i de därpå följan-

de avsnitten.

6.4.1.1 Flinta med försegling

Inledande försök med flinta som förseglats med

tjäremulsion (Zorkon) visade att förseglingen hade

en ur halksynpunkt positiv inverkan på friktionsnivån.

I figur 6.7 redovisas en försöksserie där engelsk

flinta har tryckts ner i polymer cementbetong. Profil-

djupet blev mycket högt, vilket återsPeglas i de

höga friktionstalen. Genom att sedan bestryka ytor-

na med Zorkon sjunker friktionen som framgår av figu-

ren. Det framgår också att friktionen ökar något i
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detta försök med ökande stenStorlek. Betydelsen

av Zorkonbehandlingen är dock väsentligt större.

f 'i

 

ufun Zorkon
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0.4 - ' X
. I-l

O 3 _ med Zorkon

. ' l--i |
0.2 -

 

 

I I I I I I I I I I I I >

2 6 10 14 18 22 26 30 34 38 Sfendiumlmm]

Figur 6.7 Friktionen hos flintytor med varierande
stenstorlek efter 100 överfarter i
linjära provbanan (1 m/s, PIARC-däck).
Andra försöksserien. Före och efter
försegling med Zorkon.

Vid ett senare försök tillverkades två plattor med

engelsk flinta från Dorset (14-20 mm) och Lydd (10-

20 mm). Stenarna som var extremt välrundade, lades

som ytbehandling i vanlig standardcement. Friktionen

uppmättes på de obehandlade ytorna efter 100 över-

farter och därefter beströksytorna med Zorkon.

Mellan olika strykningar uppmättes friktionen för

att bl a undersöka profildjupets inverkan. Nedan i

tabell 6.3 redovisas resultatet av friktionsmätningar-

na.
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Tabell 6.3 Friktionen hos flinta före och efter
försegling med ZOrkon. Friktionen är
uppmätt med PIARC-däck vid 1 m/s i
linjära provbanan och i varje enskild
mätning efter 100 överfarter.

   

Yta Obehand- l 2 3 4 5
lad

Dorset

(l4-20mm) 0.42 0.28 0.18 .0.19 0.15 0.16

Lydd
(lO-ZOmm) 0.43 0.28 0.20 0.20 0.17 0.19

Yta 1: en tunn strykning
2: yta 1 + en tjock strykning
3: yta 2 + två strykningar
4: yta 3 + två strykningar
5: yta 4 där stentopparna polerats.

Av tabellen framgår att friktionen sjunker vid för-

seglingen med Zorkon. Stick-slipvibrationer förekom

endast i den lägsta hastigheten, 0.5 m/s, och de

var av mycket liten omfattning. Orsaken till att

Zorkon nedsätter friktionen så pass mycket som fram-

kommit vid denna försöksserie har inte helt kunnat

förklaras. Vi har dock kunnat konstatera okulärt

att Zorkon täpper till mikrotexturen hos ytan, både

hos flintan och i cementbruket emellan stenarna.

Likaså minskar förseglingen profildjupet, vilket

bör vara positivt för vattenbegjutningen av stentop-

parna. Zorkon skulle dessutom kunna ha en viss verkan

som "halkmedel", dvs ge upphov till ett glidskikt i

ytan. Kemisk analys av Zorkonbestruken flinta visar

nämligen bl a att Zorkon med stor sannolikhet inne-

håller silikon, och att detta binds relativt starkt

på ytan.

Även andra material än Zorkon har provats för

försegling av flintytan, utan att samma låga frik-
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tion har kunnat uppnås.

En annan tjärbeckemulsion (Phoenix), som tidigare

provats på bl a några svenska halkbanor, har också

provats som försegling. Plattor med frilagd flinta

i ytan beströks med Zorkon resp Phoenix och friktio-

nen uppmättes därefter i linjära banan. Ytan

förseglad med Phoenix uppvisade högre friktion och

gav mer stick-slipvibrationer i jämförelse med den

Zorkonbestrukna ytan. Friktionen uppmätt med slätt

däck i 1 m/s efter 50 överfarter var för Phoenix

f=0.46 och för Zorkon f=0.28.

Ytterligare ett förseglingsmaterial, en typ av akryl-

emulsion, har provats på plattor med flinta. Inte

heller detta material gav den goda effekt som Zorkon

uppvisar. Friktionen, uppmätt i linjära banan, var

där omkring f=0.50 och med hugg efter 25 överfarter.

6.4.1.2 Texturoptimering

Glaskulor

 

De inledande försöken med flinta av olika fraktion

visade att friktionsnivån och stick-slip-variationer

varierade beroende bl a på profildjup och stenstorlek

(jfr. figur 6.6 och 6.7 utan Zorkon).

För attfinna den ur halksynpunkt mest lämpliga

kombinationen profildjup/stenstorlek utfördes

därför försök dels med glaskulor och dels med

sten av olika storlek. Skälen till att använda

glaskulor är att dessa liksom flintsten, i sig

själv har låg friktion och att man med glaskulor av

olika diameter kan bygga upp en ensartad klotformig

yttextur med varierande fraktion och profildjup.
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Till försöken med glaskulor användes tre kulstor-

lekar, diameter ø=lO, 16 resp 29 mm. På tre cementbe-

tongbalkar (0.25xl m) sattes kulorna med epoxylim i

tätast möjliga mönster enligt figur 6.8.

 

 

 

 

 

 

  

A
?5

 

 

Figur 6.8 Principfigur över yta med plastkulor.
(ø=ku1diameter, d=profildjup).

 

Syftet var att halva kulorna skulle vara frilagda,

dvs profildjupet (d) skulle vara halva diametern

(ø). Som senare framgår av försöksresultaten blev

ursprungsdjupet förêaförsegling:

d= 5.81 för ø 10 mm

d= 7.89 för ø 16 mm

d=17.43 för ø 29 mm

Ytorna förseglades därefter succesivt med tjäremul-

sion för att minska profildjupet. Profildjupet

uppmättes med profilnål och mätklocka, men efter

några förseglingar blev detta mätförfarande omöj-

ligt på grund av att nålen snabbt sjönk ner i den

relativt mjuka emulsionen. Texturen bestämdes där-

efter i fortsättningen med sandfläcksmetoden. Den-

na metod ger ett medeltexturdjup över ytan och meto-

den finns närmare beskriven i avsnitt 3.3.2.

Friktionen på de tre provytorna (ø=10, 16 och 29 mm)

uppmättes före försegling och mellan de olika
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förseglingarna, dvs med olika profildjup i linjära

provbanan. Friktionen uppmättes med det släta PIARC-

däcket och det mönstrade GISLAVED-däcket vid 1 m/s

och 0.5 m/s. Efter varje försegling gjordes lOO

överfarter för att slita ytan innan mätning av

friktionen utfördes.

Resultatet av friktionsmätningarna redovisas i bila-.

ga l. Skillnaderna i friktionen är mycket små mellan

olika mätningar. Tyvärr har glas i sig själv litet

för låg friktion för att ge ett entydigt resultat.

Dock finns i resultattabellen vissa tendenser till

att det i något fall är mindre stick-slipvibrationer

och något lägre friktionsnivå.

Av resultatet i bilagan framgår att för alla tre

kuldimensionerna är friktionen låg och jämn samt

utan hugg för glas utan förseglingz Av andra skäl

(hållfasthet och slitage) är emellertid en-yta med

glaskulor inte lämplig för en halkyta. Efter för-

segling har följande "bästa" försöksresultat

erhållits för respektive kuldiameter.

a) För 10 mm (efter 4 tjocka överdrag)

Texturmått=0.82 =O.lO/0.16 PIARC

=O.16/0.l9 GISLAVED

b) För 16 mm (2 tjocka överdrag)

Texturmått=l.65 =O.ll/O.l3 PIARC

=O.12/0.l8 GISLAVED

c) För 29 mm (4 tjocka överdrag)

Texturmått=l.13 =O.lO/O.15 PIARC

=0.15/0.18 GISLAVED
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Vid de understrukna mätresultaten har stick-slipvib-

rationer förekommit. Av resultetet ovan kan märkas

att lägsta friktionen uppmättes för 16 mm kuldia-

meter som överdragits med två tjocka lager tjäremul-

sion. Texturdjupet har därvid blivit 1.65 mm vilket

motsvarar ett profildjup av ca 3-5 mm.

  

Sten

Vid det inledande försöket att optimera stenstorle-

ken användes engelsk och dansk flinta i plattor som

tillverkats i lokal betongfabrik. Friktionsnivåerna

efter 100 överfarter i linjära provbanan framgick

av figur 6.7. Försöket visade att friktionen i

linjära provbanan hos både engelsk och dansk flinta

avtog något med ökande fraktionsstorlek.

Vid en senare försöksserie tillverkades ytterligare

plattor med flinta av olika fraktion. Ytorna förseg-

lades därefter med tjäremulsion (Zorkon), med något

varierande profildjup som följd. Resultatet av frik-

tionsmätningarna i linjära provbanan framgår av

tabell 6.4.

Tabell 6.4 Friktionsmätning och texturmätning hos
flinta förseglad med Zorkon med olika
däck och överfartshastigheter.

 

    

 

Engelsk Sten Textur- PIARC GISLAVED
flinta fraktion mått
från mm mm lm/s 0.5m/s lm/s 0.5m/s

Dorset 14-20 1.46 0.14 0.20 0.22 0.26
Lydd lO-20 1.62 0.16 0.20 0.23 0.26
Forshammar 16-24 1.88 0.15 0.24 0.23 0.30

Bridport 4- 8 0.74 0.21 0.33 0.35 0.39

Anm. Understrukna värden indikerar att stick-

slipvibrationer förekommit.
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Av resultaten i tabellen ovan framgår att den högsta

friktionen och de mesta vibrationerna blev på plattan

med minsta stenfraktionen 4-8 mm. Skillnaderna mellan

övriga plattor är relativt små. Liksom fallet var

vid glaskuleförsöket och som framkom vid den första

försöksserien ovan tyder detta resultat på att

optimal stenstorlek bör vara ca 10-20 mm.

.I föregående avsnitt redovisades resultatet från en

försökserie där flinta hade tryckts ner i polymer

cementbetong. Profildjupet blev därvid relativt

stort med hög friktion som följd. Genom Zorkonbe-

strykning sjönk friktionen i enlighet med figur

6.7. I detta fall ökade friktionen något med ökande

stenstorlek. Störst betydelse hade förseglingen

'med Zorkon.

Av dessa försöksserier kan man dra slutsatsen att

stenstorleken och profildjupet har betydelse för

friktionsnivån. Stenstorleken bör vara ca 10-20 mm.

Sådana stenar är dessutom oftast mer rundade (avnöt-

ta kanter) och har bättre möjlighet att sitta kvar

i ett cementbruk än mindre stenar. Större betydelse

har dock Zorkonförseglingen och profildjupet. De

redovisade försöken indikerar att ett texturmått

enligt sandfläcksmetoden på ca 1.5 mm motsvarande

3-5 mm profildjup bör eftersträvas.

6.4.2 _ Andra mineraliska material

Förutom flinta har i linjära provbanan också under-

sökts friktionskarakteristiken hos andra mineraliska

material såsom basalt, marmor och betong.
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6.4.2.1 Basalt

Som framgått av ett tidigare avsnitt har basaltsten pro-

vats för halkytor utomlands. Även i Sverige har mindre

provytor anlagts hos Volvo och Saab-Scania. Friktionsmät-

ningar har utförts, dock ej av VTI, på några av banorna

och resultatet är mycket varierande beroende på bl a

typ av basaltsten, poleringsgrad och vattenbegjutningen,

samt inte minst mätmetodiken.

'I linjära provbanan har två typer av basaltsten under-

sökts. Dels gjutna stenar i form av plattor (cast Basalt)

20x20 cm, se figur 6.9, och dels en variant av gatsten

(blau Basalt), som ses i figur 6.10.

Den gjutna basaltstenen provades med två ytbehandlingar.

I det ena fallet var Överytan obehandlad och i det andra

fallet hade ytan slipats. Efter 50 överfarter hade den

obehandlade ytan polerats och friktionen med slätt

däck i 1 m/s var så låg som f=0.16. Den slipade basalten

hade likaså polerats, men friktionen var trots detta

f=0.38. Orsaken till den högre friktionen bör vara att

viss mikrotextur uppkommit genom slipningen samt att

kanterna på stenarna efter slipning blev skarpa.

. ' _ .9..-.øx.:&mem7W§§Moxgwømwmmbmwmmmm. ._f.: 'l .3. _.., \.u...a',.:,.,'

 

Figur 6.9 Gjuten basaltplatta (cast Basalt) 20x20 cm.
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Figur 6.10 Huggen basaltsten (blau Basalt) ca 10x20 cm.

 

Vid försöken med basaltgatsten (blau Basalt), figur

6.10, provades tre typer av sten.

l) obehandlad basalt

2) basalt behandlad med vax på ytan

3) basalt polerad med hård plasttrasa s k "scotch-

duk".

Försöket utfördes i tre steg. I det första upp-

mättes friktionen efter 100 överfarter (bromsningar)

med enbart vattenbegjutning. Det kunde härvid konsta-

teras att vaxbehandlingen gav hög friktion. Redan

efter ca 10 överfarter var vaxskiktet bortslitet

och friktionen densamma som på obehandlad basalt.

Nedan i tabell 6.5 redovisas resultatet av friktions-

mätningarna på basalt. Av tabellen framgår att efter

100 överfarter hade den polerade basalten den lägsta

friktionen f=0.l7, medan den obehandlade och den

vaxade basalten hade så hög friktion som f=0.4l

resp f=0.42.
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Tabell 6.5 Friktionen före och efter nötningsför-
sök på basaltsten. Friktionen uppmätt
med slätt däck i 1 m/s.

   

 

Typ av Efter steg Efter steg Efter steg
basaltsten . l 2 3

Obehandlad § 'I 0.41 0.46 0.34
Vaxad 0.42 ' 0.46 0.32
Polerad 0.17 0.32 0.22

Steg 1: 100 överfarter med vattenbegjutning
" 2: 100 överfarter med reducerad vattenbegjut-

ning och slipmedel (sand)
" 3:. Avspolning och 100 överfarter med vatten-

' begjutning.

Därefter utfördes nötningsförsök genom att fin-

kornig sand (mo) ströddes över ytorna samtidigt

som vattenbegjutningen reducerades. Syftet med

försöket var att simulera vad somhänder då sand

o.d. kommer in på en halkyta t x genom att blåsa in

eller följa med fordonens däck och underreden.

Efter nötningsförsöket hade friktionen ökat på

alla tre ytorna som framgår av tabellen ovan. Mest

hade friktionen ökat på den polerade ytan.

Efter nötningsförsöket renspolades ytorna och

ytterligare 100 överfarter utfördes med låst hjul

under vattenbegjutning. Friktionen sjönk då på alla

tre ytorna enligt tabellen. Jämfört med resultatet

före nötningsförsöket blev friktionen lägre på

den obehandlade och vaxade basalten medan friktionen

ökat något på den polerade stenen.

Sammanfattningsvis visar friktionsmätningarna på

basaltsten att denna under vissa betingelser kan ha

en relativt låg friktion, men då stenen är mjuk,

torde den vara mindre lämplig för permamenta halk-

ytor, eftersom sand och föroreningar slipar stenen
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och därigenom kan ge en högre friktion.

6.4.2.2. Cementbetong

Polerade betongytor har provats i linjära provbanan,

dels Släta och dels präglade ytor i rutmönster

och hålmönster. Präglingen har utförts före pole-

ringen, vilket fått till följd att kanter till spår

och gropar blivit skarpa. Syftet är att skapa en

vattenreservoar i ytan som med däckets hjälp kan

pumpas upp på betongytan.

Figur 6.11 oCh 6.12 återger två typer av präglade

betongytor. Friktionen vid försöken i linjära

banan gav värden enligt tabell 6.6 efter 50 överfar-

ter med slätt däck i hastigheten 1 m/s.

 
Figur 6.ll Polerad betong präglad med gropar. Plat-

tan är 60x60 cm.
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Figur 6.12 Polerad betong präglad med spår. Plattan
är 60x60 cm.

 

Tabell 6.6 Friktionen hos polerad betong uppmätt i
linjära provbanan med PIARC-däck i
hastigheten 1 m/s.

 

 

 

f

Polerad v_ Rutmönster' Rutmönster Hålmönster
betong, slät 400 rut/m2 250 rut/m2 250 hål/m2

0.20 .; 0.25 0.44 ' 0.28

 

Den rutmönstrade betongen med 400 rutor/m2 hade

profildjupet 0.5 cm och den med 250 rutor/m2 och

hålmönstret hade profildjupet 1 cm. Den polerade

betongytan bestOd av betong med luftblåsor vilka

skapade mm+Stora hål i ytan.

Försöket visar att friktionen ökar något genom

präglingen av rut- eller hålmönster i den polerade

betongen. Orsaken är dels de vassa kanterna och
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dels att vattenbegjutningen av ytan blir sämre pga

att vatten dräneras bort för kraftigt via hål- och

rutmönster.

Avslutningsvis utfördes ett nötningsförsök, där

sand ströddes över den polerade betongytan, varef-

ter kördes ett antal överfarter med låst hjul.

Friktionen ökade därvid från f=0.20 till f=0.40,

vilket visar ytans känslighet för repning.

Försöken med polerad betong visar att denna är

mindre lämplig för halkytor med enbart vatten som

halkmedel då den lätt repas med förhöjd friktion

som följd. Friktionen hos betong försämras dessutom

om ytan utsätts för surt regnvatten.

6.4.2.3 Marmor

Släta marmorskivor har provats i linjära provbanan.

Två olika mamorskivor undersöktes, dels en sågad

obehandlad yta och dels en polerad yta. Friktionsmät-

ningarna visade att det är relativt stor skillnad

mellan.ytorna.

Friktionen uppmätt med slätt däck i 1 m/s var i

inledningsskedet så hög som f=0.6 på den opolerade

ytan för att därefter sjunka till f=0.3 efter 50

överfarter. Samma tendens förelåg på den polerade

marmorytan, där friktionen sjönk från f=0.25 till

f=0.l efter 50 överfarter. Stick-slipvibrationer

förekom vid mätningarna.

Försöket visar att friktionen hos slät marmoryta

beror av poleringsgraden, dvs dess mikrotextur. Ytan

kan repas av sand och föroreningar och därvid få

en högre friktion. Marmor påverkas, liksom är fal-
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let med betong, av surt regnvatten och friktionsni-

vån kan där också vara svår att hålla på en rela-

tivt låg och konstant nivå.

6-4-3 Eifymi§ê§§-rê§§5iêl_99D_plê§§sr

I ett förförsök provades att modifiera bitumenemul-

sion genom inblandning av gilsonit, paraffin, glim-

mer eller talk. Syftet var att få asfalten att avge

något av inblandningen vid överfart och på så sätt

skapa en lågfriktionsyta. Ett flertal olika plattor

tillverkades och friktionen uppmättes med pendel-

instrument. Resultatet var överlag negativt och

redovisas därför inte speciellt.

6.4.3.1 Gjutasfalt

Fyra typer av gjutasfaltytor har undersökts i linjä-

ra banan

a) slät gjutasfalt som överdragits med lack (iso-

glasyr) I

b) piggvalsvältad (hålmönstrad) gjutasfalt överdra-

gen med lack (isoglasyr)

c) piggvalsvältad (hålmönster) gjutasfalt, obehand-

lad.

d) nästan slät gjutasfalt med en del flinta i ytan.

Friktionen var för alla tre gjutasfaltytorna a,b

och c mycket hög, f=0.9 med PIARC-däck i 1 m/s,

och mycket kraftiga stick-slipvibrationer förekom.

Orsaken till den höga friktionsnivån och det goda

greppet däck/yta är bl a den sandpapperliknande

mikrotexturen hos ytan som bryter igenom vattenfilmen.

Präglingen av hål i ytan med hjälp av piggvalsvält
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hade till syfte att åstadkomma en ytstruktur där

vatten skulle kunna bli stående och därefter tryckas

upp vidpassage av ett däck. Den höga friktion som

uppmätts visar dock att så inte blev fallet. den

pumpeffekt som beskrivits i teoriavsnittet och som

synes föreligga på Zorkonförseglad flintyta (7.4.1.1)

har alltså inte förevarit på de provade gjutasfalter-

na. Även gjutasfaltyta d) med flinta i ytan uppvisa-

de hög friktion f=O.6 och kraftiga hugg. Orsaken

var den relativt släta makrotexturen med viss mikro-

textur pga gjutasfaltens råhet. För att erhålla en

ur halksynpunkt bättre yta skulle bl a krävas, som

visats för flinta i betong, dels större yta av

exponerad flinta och dels större skrovlighet.

6.4.3.2 Tjäremulsion av typ Zorkon och Phoenix

Släta ytor med tjärbeckemulsion har provats både i

fält och i laboratoriebana. Släta ytor med Phoenix

och under senare år Zorkon (Consfer halkmaterial)

har varit en vanlig beläggning på svenska halkbanor.

I ett tidigare avsnitt (kap. 4) redovisades resultat

från fältmätningar på några Zorkonbeläggningar.

Mätningarna i linjära provbanan har därför också

kunnat visa överensstämmelsen mellan friktionen i

denna och friktionen i fält.

Friktionsmätningarna på slät tjärbeckemulsion av

typ Phoenix visade hög friktion, f=O.65, med slätt

däck i 1 m/s efter 100 överfarter. Vid mätningen

förekom mycket kraftiga stick-slipvibrationer.

Friktionen på en slät yta med tjäremulsion av typ

Zorkon är lägre än för Phoenix. Efter 100 över-

farter med PIARC-däck i 1 m/s är f=0.31, dock med

relativt kraftiga stick-slipvibrationer. Motsvarande
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friktionsmätningar i fält har givit följande resul-

tat f=0.35 och 0.36 (Malmö TÖP), f=0.24 och 0.25

(Stora Holm, Göteborg) samt f=0.35 och 0.38 (Sviestad,

Linköping). Liksom i provbanan var även i fält

stick-slipvibrationerna mycket kraftiga. Överens-

stämmelsen mellan friktionen uppmätt i linjära

provbanan och i fält med BV 12 är m.a.o. god.

Släta ytor av den typ som beskrivits ovan är samman-

fattningsvis inte lämpliga för halkändamål. Hastig-

hetsberoendet är stort, vilket medför hög friktions-

nivå och hugg vid låg hastighet.

6.4.3.3 Plaster

Flera olika plaster, i de flesta fall som släta

eller i det närmaste släta ytor, har provats. Frik-

tionsresultaten har varit något varierande, förmod-

ligen mest beroende på plasternas olika vattenabsor-

berande förmåga. Hydrofoba ytor, dvs ytor som stö-

ter ifrån sig vatten, har i allmänhet haft den

högsta friktionen och de kraftigaste buggen. I någ-

ra fall har huggen varit så kraftiga att gummi ifrån

däcken avsatts på plastytan.

Barricade är en epoxybeläggning som finns utförd

 

på flera norska halkbanor, vanligtvis med olja (White-

oil) som halkmedel. Med vatten ger Barricade hög

friktion med kraftiga hugg vid låg hastighet. Vid

mätning i linjära provbanan var friktionen f=0.5

för både slätt och mönstrat däck i 1 m/s resp

0.5 m/s.

Några olika släta plattor av polyeten har provats.

Robalon, polyeten med inslag av Molycote, gav liksom

epoxy ovan friktionsvärden f30.5 och hugg. Samma
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förhållanden gällde för polyetenplattor av fransk

tillverkning och remsor av polyetenplast.

Teflon beskrivs som ett plastmaterial som ger extremt

låg friktion mot exempelvis metall. Teflonplattor

provades i linjära banan och vid första överfarten

med låst hjul var friktionen f=0.40. Vid den första

mätningen förekom så kraftiga hugg att gummi från

däcket avsattes på teflonytan som därigenom för-

stördes. Vid nästa överfart blev friktionen

därför ännu något högre och huggen kraftigare

eftersom det därvid gällde friktionen mellan två

gummiytor.

Teflons, ur halksynpunkt, dåliga friktionsegenskaper

mot gummidäck beror i första hand på dess hydrofo-

ba karaktär. Teflon stöter bort vatten och vid

passage av ett däck finns därför ingen vattenfilm

mellan däck och yta som kan nedsätta friktionen.

Krzlon är en tjärepoxy som lagts på halkbanor i

Tyskland, ADAC. I linjära provbanan har undersökts

friktionen på fyra olika krylonytor som ställts

till vårt förfogande av tillverkaren, Caramba Chemie.

Ytorna kan beskrivas enligt följande:

1) extremt blank, slät yta

2) blank, något lite texturerad yta

3) Matt, något lite texturerad yta

Friktionsmätningarna gav varierande resultat, beroen-

de på bl a olika mikrotextur, men förmodligen även

pga olika vattenhållande förmåga och materialsamman-

sättning. Friktionen på den extremt blanka och

släta yta nr. 1 var f30.5 med kraftiga hugg.

VTI MEDDELANDE 3 8 4



82

Friktionen på de två något texturerade ytorna var

mycket lägre, nämligen f=0.lO för det släta PIARC-

däcket i 1 m/s. Hugg förekom vid mätningar i 0.5 m/s,

samt vid några enstaka tillfällen i hastigheten

1 m/s. Orsaken till de för halkytor bättre friktions-

egenskaperna hos yta nr. 2 och 3, jämfört med yta

nr. 1 kan ej helt förklaras, men torde bero på dels

olikheter i Krylonets sammansättning, dels den

bättre smörjeffekten på de texturerade ytorna.

Ytterligare en Krylonyta har provats i linjära banan.

På flintytor lades Krylon i ett tunt lager, så att

en skrovlig och glatt yta erhölls. Vid första

överfarten var friktionen (slätt däck, 1 m/s)

f=0.18-O.22 och utan någrahugg. Vid de efterföljande

överfarterna ökade friktionen till f=0.3-0.35 med

en del stick-slipvibrationer. Försöket tyder på

att ytan kanske inte är tillämpbar som halkyta med

enbart vatten som halkmedel. Ytan provades därför

med annat halkmedel än vatten och resultatet visade

på mycket god effekt, se avsnitt 7.2.2.

ICOSIT-EG-S är en två-komponents polyuretan-produkt

 

som kan rollas ut och därvid ger en mycket glatt

och glänsande yta. Liksom Krylon har ICOSIT prövats

på halkbanor i Tyskland, ADAC. I den linjära provbanan

har två ytor provats, dels en helt slät yta och

dels en skrovlig flintyta överdragen med ICOSIT.

Friktionen på den skrovliga ytan var vid första

överfarten f=0.3 och med stick-slipvibrationer.

Friktionen ökade därefter mycket snabbt vid de

fortsatta överfarterna. Orsaken var de avlagringar

av gummi som uppkommit pga buggen, vilka i sin tur

'var en följd av en del krossat och vasst stenmaterial

i ytan.
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Resultatet av friktionsmätningarna på den helt

släta ICOSIT-ytan var däremot mycket positivt. Av

de provade släta materialen med vatten som halkmedel

har ICOSIT visat de bästa egenskaperna ur halksynpunkt.

Friktionen uppmätt med slätt däck och i 1 m/s låg

under 100 överfarter mellan f=0.lO och f=0.25. Hugg

förekom endast vid den sista (100) överfarten.

Resultatet är intressant och indikerar att det

ändock kanske är möjligt att med en slät yta

uppnå relativt låg friktion och utan kraftigare hugg

vid låg hastighet. Friktionskarakteristiken vid

högre hastighet har inte uppmätts, därtill krävs

större ytor i fält. Teoretiska överläggningar

(kap. 2) och erfarenheter från t ex släta beckemul-

sionsbeläggningar (kap. 4) visar dock att friktionen

med största sannolikhet blir extremt låg vid något

högre hastighet (x7330 km/h). Detta skulle innebära

mycket långa bromssträckor och mycket låga farter

vid övningarna.

Sammanfattningsvis har friktionsmätningarna visat

att släta plastytor, liksom släta bitumenytor, med

vatten som halkmedel i allmänhet inte är lämpliga

för halkytor. Vid låg hastighet bryts vattenfilmen

igenom med s k stick-slipvibrationer som följd.

Hydrofoba ytor ger därvid sämst resultat, eftersom

vattenfilmen(-mängden) i dessa fall blir mycket

liten.

Hydrofila ytor ger något bättre resultat, eftersom

vattenmängden där är större, men även för dessa

ytor bryts slutligen vattenfilmen vid lägre hastig-

het. Kontaktytans storlek är då avgörande för

friktionsvärdet och eftersom en helt slät yta har

stor kontaktyta blir friktionen i det fallet hög.
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Bäst resultat i provbanan har uppmätts med polyur-

etanbeläggningen ICOSIT-EG-S. Vid låg hastighet

(1 m/s) uppmättes relativt låg friktion och i all-

mänhet utan hugg. En nackdel med den helt släta

beläggningen är emellertid att friktionen vid något

rhögre hastighet kommer att vara extremt låg, med de

negativa aspekter som följer därav.

6 4-4 ÖYEÅSê_EêE§EÅ§l

6.4.4.1 Slät plåt

Slät plåt för halkytor finns exempel på i Norge,

som framgått av tidigare avsnitt i rapporten, men

halkmedlet är då paraffin-olja (White-oil). Friktions-

mätningar på plåt med olja har utförts både i

fält (se avsnitt 4.4) och i linjära provbanan (se

avsnitt 7.2.4).

Friktionen på plåt med vatten som halkmedel har under-

sökts i provbanan och visar mycket högt värde

f30.6. Liksom på de flesta andra släta ytor är

stick-slipvibrationerna kraftiga.

6.4.4.2 Kakel

Friktionen på släta, glaserade kakelplattor var med

slätt däck och hastigheten 1 m/s extremt låg, f=0.08

efter 50 överfarter. Kakelplattor är ändock inte

något alternativ till halkytor, då ytan är mycket

känslig för repning som tidigare beskrivits för

t ex polerad betong. Vid en senare körning i provba-

nan uppkom dessutom kraftiga hugg som medförde att

gummi avlagrades och delvis förstörde kakelytan.

Friktionen blev därefter följaktligen betydligt

högre.
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6.4.4.3 Glaskulor

Glaskulor har i några enstaka fall provats utomlands

i experimentsyfte på mindre halkytor. I detta projekt

har några plattor med glaskulor tillverkats med det

primära syftet att optimera "sten-storlek" och pro-

fildjup hos en skrovlig, men glatt yta. Försöket

beskrevs i avsnitt 6.4.1.2.

Friktionsmätningarna på plattorna med glaskulor

visade att en skrovlig (makrotextur) glasyta av det-

ta slag har låg friktion f=0.lO-O.18 utan några hugg

för både slätt och mönstrat däck i hastigheterna

1 m/s och 0.5 m/s. Att glaskulor fästa i t ex epoxy

ändock inte är något halkbanealternativ beror på

att glasytan lätt repas eller krossas.

6.5 Beständighetsundersökningar

 

Vissa undersökta ytor har provats med avseende på

beständighet och slitage. Ytorna kommer i fält att

utsättas för klimatpåkänningar, dels slitage från

bildäck, och dels nötning från grus och sand som

kommer in på banan

6.5.1 Alkalikiselreaktioner

S k alkalikiselreaktionen (AKR) i cementbetong med

 

flinta som ballast har aktualiserats under senare

år. Enligt tidigare undersökningar är något av

följande kriterier nödvändiga för uppkomsten av

AKR.

l. Hög alkalihalt i betong (>l% ekv. Na02)

2. Högreaktiv kisel

3. Stor vattenmängd på ytan
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Det är tillräckligt att ett av dessa kriterier

inte uppfylls för att AKR ska utebli. Lämpligast

är att använda lågalkalisk cement. I syfte att

undersöka om provad engelsk och dansk flinta är

reaktiv uppdrogs åt CBI att undersöka detta.

Följande tre flintmaterial undersöktes:

l. Trumlad dansk flinta

2. Engelsk flinta 4-8 mm

3. " " 10-20 mm

Amerikansk (ASTM C289-8l) och tysk (DIN Taschenbuch

37) standard användes, varvid konstaterades att

1. alla material var potentiellt farliga - på gränsen

till farliga (ASTM C 289-81)

2. materialet inte kan användas ens tillsammans med

lågalkalisk cement (tysk standard).

Provningsmetoderna hade hittills inte testats i Sverige

med avseende på tillförlitlighet, varför kontakt

togs med följande personer från engelska företag

för kommentarer och synpunkter.

l. Hosking, TRRL: Inga AKR problem hos betongvägar

i England.

2. Williams, Dunlop Ltd : Inga AKR problem vid deras

provbana med flinta i betongkonstruktionen. Ytan

är ca 10 år gammal.

3. Nixon, Building ResearchEstablishment : De av

oss provade tyska och amerikanska metoderna över-

driver klart farligheten hos materialet. Endast

ett fåtal redovisade skador i England. Tillsätt

minst 50% masugnsslagg eller 30% av en bra puzzo-

lan till portlandcementen.
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4. Murphy, Cement och Concrete Association : Säll-

synt företeelse i England. Totalt 30-40 regist-

rerade fall och de flesta utan praktisk betydel-

se. Den amerikanska metoden ej tillämpbar i England.

Ingen bra engelsk metod för att bedöma reaktivi-

teten hos stenmaterial i betong.

Betongtillverkare i Sverige har sedan årtionden gjort

betongplattor präglade med välrundad flintsten

(dansk "ärtsten"), utan påvisad nedbrytning. Med

det nämnda som utgångspunkt och med beaktande av

kriterierna 1-3 ovan torde risken för nedbrytning

av betongen pga AKR sannolikt vara ringa.

6.5.2 Ereêäesêsäggisbss

Frostbeständigheten enligt metod 88 137225 har pro-

vats för följande tre material.

 

l. Naturgrus i HABD+cementplast (Nivecim), 5 prov

från Malmö.

2. Engelsk flinta i standardcement, frilagd, 9 prov

från Malmö.

3. Engelsk flinta i polymercement (lågalkalisk), på-

spridd, 3 prov från CBI-plattor.

Undersökningarna har utförts av CBI. Borrkärnor

ur beläggningar har tagits ut och vänts upp och

ned i svag saltlösning (3% NaCl), varefter tempera-

turen har växlats mellan :ZOOC i 24-timmars cykel.

Metoden är standardiserad enligt CBI.

Eventuella viktförluster registreras efter 10, 14,

28 och 56 cykler.

Följande iakttagelser har gjorts.

VTI MEDDELANDE 384



88

Tabell 6.7 Viktminskning vid frystöväxlingsför-
sök utförda vid CBI.

 

 

Viktminskning efter cykler (kg/m2)

 

Mtrl 7 14 28 56

1 0 0.04i0.02 0.27i0.15 0.67i0.25
2 0 0.01i0.01 0.05i0.01 0.09i0.04
3 0 0.02i0 0.05 0.07

1.341) 1.521)
2.822)

 

1) En hel sten lossnat.
2) Två hela stenar lossnat.

Tillåtna viktmängder enligt CBI för betong är

0.6 kg/m2 (28 dygn) och 1.2 kg/m2 (56 dygn).

Resultat från samtliga testade betongprover ligger

under dessa gränsvärden med undantag för stensläpp

för ett prov efter 28 dygn och fem prov efter 56

dygn. Hos material 2 har endast småstenar lossnat

(krossade) och hos material 3 har flera stenar lossnat.

Undersökningen beskriver två egenskaper hos betongen

dels vittringsbeständigheten som är god hos samtli-

ga de provade materialen, dels också vidhäftningen

av flinta till betong. Endast material 3 har dålig

vidhäftning, men denna konstruktion är samtidigt

inte realistisk pga det höga profildjupet. Övriga

material och konstruktioner visar på god vittringsbe-

ständighet och vidhäftning.

Tre betongplattor med följande ytbehandlingar lades

ut på marken under ett års exponering för väder

och vind:

- Betongplatta med frilagd flinta,

- Betongplatta med nedtryckt flinta,

- Betongplatta, polerad.
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Samtliga betongplattor redovisade viktökning pga

vattenabsorbtion, men efter jämförelse av fotogra-

ferier före och efter försöket kunde endast kons-

tateras två stycken stensläpp från betongytan där

flintstenen var nedtryckt (motsvarar material 3 ovan.)

6-5-3 Eriäsiggêêsssäsêigbss

En längre försöksserie med flintytor har utförts

i linjära provbanan för att undersöka friktionens

förändring med tiden. Fyra ytor har provats.

l) Obehandlad flinta, plattor från fältförsök,

Malmö TÖP.

2) Flintyta förseglad med zorkon, plattor från

fältförsök, Malmö TÖP.

3) Flinta (14-20 mm) förseglad med zorkon

4) Flinta (10-20 mm) förseglad med zorkon.

De provade ytorna har varit utsatta för inbromsningar

(låst hjul) med olika däck, olika hastighet (0.5

och lm/s) samt med olika testade halkmedel. Totalt

har ca 900 överfarter skett på ytorna 3 och 4, medan

antalet överfarter varit ca 700 på ytorna 1 och 2.

Nedan i tabell 6.8 redovisas resultatet av friktions-

mätningar utförda med slätt däck och hastigheten

1 m/s.
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Tabell 6.8 Långtidsförsök med flintytor i linjä-
ra provbanan. Friktionen efter olika
antal överfarter.

 

 

 

Yta Antal överfarter

100 500(300) 700(500) 900(700)

Obehandlad

flinta Ål) _
Malmö TOP 0.45 (0.56) (0.46) (0.42)

Flinta med

zorkon §2)

Malmö TOP 0.28 (0.41) (0.32) (0.29)

Flinta med

zorkon (3)

Dorset 0.16 0.31 0.24 0.22

Flinta med

zorkon (4)

Lydd 0.19 0.33 0.25 0.22

 

Som syns i tabellen var friktionen på de obehandlade

flintytorna (l) f=0.45 vid mätning efter 100 över-

farter. Värdet är något lägre än motsvarande

uppmätt med bromsvagn BV12 i fält. Orsaken är

förmodligen bl a att plattorna ligger mer jämnt i

provbanan, vattenbegjutningen är jämnare i banan

och att friktionen även kan skilja något mellan

olika plattor. Därefter gjordes ytterligare 200

överfarter med bl a olika däck. Efter dessa 300

överfarter tog långtidsprovningen vid och till en

början var friktionen f=0.56. Att friktionen är

högre än efter 100 överfarter beror bl a på att

plattornas läge har ändrats och att däcket har

bytts. Relativt snart sjunker emellertid åter frik-

tionen allt eftersom ytan poleras vid överfarter.

Efter 500 överfarter är f=0.46 och efter 700 över-

farter är f=0.42.
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På motsvarande plattor som bestrukits med Zorkon är

friktionsutvecklingen densamma. Efter att efter 100

överfarter haft friktionen f=0.28 är denna högre,

f=0.4l, efter 300 överfarter. Därefter poleras

ytan under försökets gång och efter 700 över-

farter är f=0.29.

De båda ytorna 3 och 4 med flinta överdragna med

Zorkon hade efter ca 100 överfarter och polering av

stentOpparna så låg friktion som f=0.l6 resp f=0.l9.

Därefter har en stor mängd överfarter utförts

med bl a olika halkmedel, vilket kan ha bidragit

till att friktionen vid 500 överfarter är f=0.31

resp f=0.33. Vid det fortsatta försöket med vatten

som halkmedel poleras därefter ytorna mer och mer.

Friktionen var vid försökets avbrytande f=0.22 på

båda ytorna.

Försöksserien visar att för skrovliga flintytor

som förseglats med Zorkon sker vid succesiva över-

farter en polering av ytan med sjunkande friktion,

till en viss gräns, som följd. Försöket tyder på

god långtidseffekt hos Zorkonförseglingen och att

förslitningen hos ytan är liten. Detta skulle kun-

na betyda att Zorkonpåslag inte skulle behöva gö-

ras oftare än vad som sker idag. För detta talar

också den lägre friktionen vid låga hastigheter och

mindre stick-slipvibrationer, jämfört med dagens

släta Zorkonytor.

6 5.4 Pgêêêêgåêêåiêêgê

Några av de ytor med flinta som provats har även

undersökts i linjära provbanan med avseende på

dubbdäcksslita e. Provnin arna utfördes på samma9 -

fyra ytor som i föregående avsnitt 6.5.3, se t ex
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tabell 6.8. Försöksserien utfördes i följande

tre steg:

1. 20 överfarter med slätt däck för att erhålla

referensnivå före dubbdäcksslitage.

2. 40 överfarter med basdubbat radialdäck av fabri-

kat GISLAVED.

3. 20 överfarter med slätt däck för att se even-

tuell kvarstående effekt av dubbdäck.

Nedan i tabell 6.9 redovisas resultatet av

friktionsmätningarna under försökets gång.

Tabell 6.9 Dubbdäcksförsök med flintytor i lin-
jära banan. Friktionen vid =l m/s.

 

 

Friktionen efter

Yta l. 2. 3.

20 överfar- . 40 överfar- 20 överfar-
ter med slätt ter med ter med slätt
däck dubbdäck däck (efter 2.)

 

Obehandlad flinta

Malmö TOP 0.44 0.55 0.50

Flinta med Zorkon

Malmö TOP 0.30 0.51 0.40

Flinta med Zorkon

Dorset 0.23 0.43 0.30

Flinta med Zorkon

Lydd 0.24 0.45 0.30

 

Friktionen var inledningsvis relativt låg, speciellt

på de Zorkonbestrukna ytorna, och nivåerna var i

stort sett identiska med de i tabell 6.7 redovisade.

Vid de efterförljande överfarterna med dubbdäck

repades ytan, som därigenom fick en mer rå mikro-
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struktur. Zorkonbeläggningen förslets på de få

överfarterna ganska kraftigt och detsamma gällde

även stentopparna. Friktionen uppmätt med dubbdäck

är som ses i tabell 6.8 betydligt högre än för

det släta däcket. Försämringnen är inte enbart

beroende av ytans förslitning utan beror mer på

dubbdäckets mycket grova mönster.

Efter överfarterna med dubbdäck gjordes ånyo kör-

ningar med slätt däck för att undersöka, huruvida

det var möjligt att polera den repade ytan till

ursprungsfriktion. Som framgår av tabell 6.8 var

friktionshöjningen bestående och någon direkt pole-

rande effekt av överfarter med bromsat däck utan

dubb kunde inte ses.

Den redovisade försöksserien visar sammanfattnings-

vis att dubbdäckstrafik inte bör tillåtas på denna

typ av ytor. Trots flintans hårdhet påverkas den och

eventuell Zorkonförsegling negativt genom repningen.

Följden blir att ytan får hög friktion och kraftiga

stick-slipvibrationer vid låg hastighet.

6.6 Slutsatser

 

Vatten är det enklaste halkbefrämjande medlet. Ett

av målen för undersökningen blev att få ett vatten-

skikt som skapade hastighetsoberoende friktion mellan

däcket och försöksytan. På en skrovlig yta med

glatt mikrotextur åstadkommer däcken en pumpning av

vattnet från partiet mellan stenarna upp på kontakt-

ytan däck/beläggning. Detta fenomen är delvis

hastighetsoberoende. Försöken gick ut på att finna

den optimala stenkvaliteten i optimal stenstorlek

som bäst åstadkom denna pumpeffekt.
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I inledande försök Visade Höbeda (1981) att i

jämförelse med 6 stensorter hade välrundad flinta

bästa nötmotståndet samt lägsta friktionen. Vatten

hade provats som halkmedel i samtliga försök.

Betongytor med dansk och engelsk flinta provades med

stenar i olika fraktioner samt med varierande profil-

djup hos stenytorna. Engelskt material bestod till

100% av flinta, medan danskt endast bestod till 70%

av flinta. Därvid visade sig engelsk välrundad

flinta i fraktionen 14-20 mm ha lägst friktion i en

betongkonstruktion, vars profildjup var 3-5 mm. Frik-

tionsnivån var 0.4-0.5.

Ytan förseglades därefter med tjärbeckemulsionen

Zorkon, varvid friktionen sjönk till ungefär 0.2

för motsvarande konstruktion. Denna effekt orsa-

kades av att Zorkon sänkte profildjupet, täppte

till mikrotexturen och troligen fungerade som halk-

medel. Konstruktionen testades också med avseende på

nedbrytning genom klimat, nötning samt alkalikisel-

reaktivitet.

Släta och glatta ytor gav lätt viskös vattenplaning

i högre hastigheter, men när hastigheterna sjönk

bröts vattenfilmen igenom och man fick hugg. Hydro-

fila ytor gav lägre friktion än hydrofoba. Två av

de släta ytorna visade dock intressant låg friktion

även vid lägre hastigheter, nämligen tjärepoxyn

Krylon med något texturerad yta och epoxyhartsen

ICOSIT-EG-S. Med PIARC-däcket låg friktionsnivån på

0.1 vid 1 m/s och vid 0.5 m/s uppträdde hugg. Andra

ytor som inte gett samma goda resultat, men som är

värda ett beaktas, är uppräknade enligt följande:

Betongyta, polerad ger låg friktion, men är ömtålig

 

för nötning och kemisk vittring.

VTI MEDDELANDE 384



Basaltstenar har låg friktion om de är polerade på

 

rätt sätt. Ytan förstörs lätt genom repning och

nötning, men kan genom behandling/polering återfå

sin låga friktion.

Övriga släta ytor med plaster, läcker, bitumen,

 

stålplåt osv, där vatten utnyttjas som halkmedel,

ger oftast hugg vid låga hastigheter.

7. HALKMEDEL

7.1 Inledning

 

I det tidigare teoriavsnittet, kap 2, figur 2.17,

visades den principiella friktionskarakteristiken

hos ytor med olika mikro- resp makrotextur och med

bl a vatten som halkmedel. Som beskrevs uppkommer

friktionen genom molekylära attraktionskrafter i

gränsskiktet däckêbeläggningsyta. En sänkning av

friktionen kan därför ske genom att man minskar

antalet kontaktpunkter där attraktion föreligger.

Detta kan åstadkommas med ett halkmedel (vatten eller

annat halkmedel) mellan däck och yta.

Med vatten uppkommer viskös, och i högre hastighe-

ter även dynamisk, vattenplaning, genom att ett

tryck bildas som håller däck-och beläggningsyta

isär och minskar attraktionen dem emellan.

Som tidigare visats är för lågfriktionsytor med

vatten som halkmedel två typer av ytor tänkbara.

Antingen en slät och glatt yta eller en skrovlig

och glatt yta. Råa ytor, dvs ytor med markant mikro"

textur, kan ej användas, då mikrotexturen bryter

igenom vattenfilmen tidigare vid något högre hastig-

het med högre friktion som följd. För släta ytor
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med vatten har genom ett flertal exempel visats hur

friktionen ökar betydligt vid låg hastighet pga att

kontaktytan därvid blir mycket stor då vattenfilmen

bryts. Det är därför fördelaktigt att i stället

ha en skrovlig och glatt yta, t ex flinta överdragen

med Zorkon, eftersom kontaktytan i det fallet blir

mindre. Dessutom kan den skrovliga makrotexturen inne-

bära att vattnet pumpas upp över stentopparna, då

däcken går över ytan.

För att vid låg hastighet uppnå låg friktion utan

hugg på en slät yta krävs förmodligen annat halk-

medel än vatten. Det är teoretiskt tänkbart att

modifiera ytan så att större mängder vatten kvar-

hålls till densamma, men detta förefaller ändock

inte kunna ge tillräckligt låg friktion, eftersom

vattnet har för låg viskositet för att ta upp be-

lastningen från däcken vid låg hastighet. Även vid

en skrovlig och glatt yta kan kontaktytan bli för

stor vid låg hastighet med för hög friktion och hugg

som följd. En sänkning av friktionen kan då ske genom

att tillföra ett halkmedel, annat än vatten, på

beläggningstopparna.

Beroende på typ av halkmedel finns olika sätt att

tillföra detta till ytan. Möjliga alternativ är

a) vattenlösning,

b) tillsammans med ringa mängd vatten, så att medlet

blir trögflytande (klisterliknande),

c) nära nog fast halkmedel med mycket ringa vatten-

tillförsel och som kontinuerligt avger mindre

skikt och

d) "rena" smörjmedel, typ oljor. Speciellt vid skrovw

liga och glatta ytor kan halkmedel finnas kvar

under längre tid mellan skrovligheterna och genom

pumpeffekt fås att draperas över topparna. Främst

gäller detta alternativ c) ovan.
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Den tyska motororganisationen ADAC har undersökt

tänkbara halkmedel. Undersökningen bestod av tre

delar, laboratorieprov, fältprov och slutligen

miljötest. Exempel på provade medel är emulgatorer,

polyetylenglykol, polyglykoloch bentonit. Bäst

effekt uppgavs emulgator CKW och polyglykol P4l/3000

ha. Emulgatorn kunde dock inte spridas på våt yta då

den därvid flockades, vilket gör medlet mindre

användbart. Polyglykol är en tjockflytande vätska

som blandas i proportionen 1:1 med vatten. Frågetecken

finns för medlets användning ur miljösynpunkt.

På VTI:s uppdrag utförde Ytkemiska Institutet (YKI),

Stockholm en litteraturstudie över halkbanor och

halkmedel på databaserna Chemabs (Chemical Abstract),

IRRD ( International Road Research Doc.), samt på

VTI och patentverket. Ett flertal rapporter om frik-

tion och textur tillsammans med vatten framkom, men

innehållet var till största delen redan känt. Inver-

kan av halkmedel fanns mycket sparsamt behandlat i

forskningsrapporter.

YKI redovisar några huvudlinjer och ideer att åstad-

komma låg friktion:

a) Vattenskikt med tillsats av halkmedel t ex ytakti-

va ämnen, polyetylenglykol, kolloidal kiselsyra,

hydrogeler,

b) Lubriseringsmedel som rapsolja, silikonolja, vaxer,

termoplastiska polymerer,

c) thodifiering i bindemedlet eller mineralpartiklar-

na,

d) Fast ytbeläggning, t ex teflonlack.

Vid YKI testades därefter mer ingående de nedan

angivna halkmedelsklasserna. Testerna utfördes på
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några olika halkytor genom att för hand dra ett

däck över dessa. De grupper som testades var:

a) Ytaktiva ämnen,

b) Polyglykoler,

c) Kolloidal kiselsyra,

d) Hydrofila polymerer, hydrokolloider och hydrogeler,

e) Teflon- och silikonlack.

Följande testresultat framkom vid YKIzs undersökning:

Ytaktiva ämnen: Positivt resultat erhölls för

nonjontensider med lång hydrofil kedja av etylenoxid.

Speciellt god effekt erhölls medBerol 08 som smälts

på ytan.

Polyglykoler: Högmolekylär polyetylenglykol (PEG),

 

polypropylenglykol (PPG) samt andra högmolekylära

polypropoxyföreningar, ex Bermodol 10, gav god effekt.

Speciellt god effekt angavs för PEG 35000 applicerad

som smälta.

Hydrofila polymerer, hydrogeler och hydrokolloider:

Trots att alla substanser inom denna grupp sväller

i vatten hade endast polyvinylalkohol någon positiv

effekt. 4

Emulsioner: Några vaxer och smörjmedel som disperge-

 

rats i vatten (silikon- resp PE-vaxemulsion) testades,

men gav ringa effekt.

UVêlacker: Silikonakrylat, teflonlack, akrylsyralack

 

och polyetylenoxidlack testades med negativ effekt.

Sammanfattningsvis visade YKI att i första hand

följande produkter har god halkeffekt och man före-
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slog vidare friktionsstudier vid VTI.

- Berol 08 som smälts på ytan

e PEG 35000 som smälts på ytan

- Bermodol 10 som vattenlösning eller "rent".

7.2 Resultat av försök med andra halkmedel

än vatten

 

För att i möjligaste mån uppfylla de funktionskrav

som ställs på en halkbana har en målsättning i

föreliggande utvecklingsprojekt varit att använda

rent vatten som halkmedel. Som beskrevs i inledningen

till kapitlet har dock undersökningar utförts för

att finna andra halkmedel som skulle kunna uppfylla

ställda krav på t ex pedagogisk halka, ekonomi och

miljöpåverkan. I inledningen beskrevs det arbete

som Ytkemiska Institutet, Stockholm, utfört på VTI:s

uppdrag. I detta avsnitt redovisas resultatet av de

provningar som utförts i linjära provbanan med

halkmedel, vilka har föreslagits av bl a kemiska

industrier och YKI eller som testats på vårt eget

initiativ.

7-2.l åyérszfilê Eolymererrjzdroselâr_ 90h... hyére-
kglloidgr

Funktionen hos hydrofila polymerer, hydrogeler och

hydrokolloider är att binda stora mängder vatten

till ytan och därmed öka vattenfilmens tjocklek.

Om kemikalien samtidigt binds starkt till ytan kan

glidning ske i vattenskiktet mellan däck och belägg-

ningsyta.

I en första försöksserie provades tre vattenlös-

liga polymerer, Berocell 018, Berocell 434 och Bero-
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cell 2350, var och en i koncentrationerna, O.l 9/1

och 0.5 g/l, provades. Vid försöket hälldes rikligt

med den upplösta polymeren framför däcket, och

ingen övrig vattenbegjutning förekom.

Tabell 7.1 Försök med halkmedel. Vattenlösliga
polymerer. Friktionen uppmätt med Gisla-
ved radialdäck i 1 m/s.

  

 

 

Halkmedel Koncen- Flinta med F'linta med Slät Krylon
tration Zorkon Phoenix
g/l ref. halkm. ref. halkm. ref. halkm.

Berocell 018 0.1 0.37 0.36 0.67 0.60 0.41 0.46
0.5 0.36 0.44 0.65 0.75 0.38 0.36

Berocell 434 0.1 0.38 0.34 0.65 0.63 0.52 0.43
0.5 0.36 0.33 0.65 0.55 0.44 0.29

Berocell 2350 0.1 0.38 0 33 0.65 0.62 0.52 0.48
0 5 0.36 0 32 0.65 : 0.55 0.44 0.41

Ref. a referensnivå utan halkmedel
Halkm. = friktion med halkmedel

I tabell 7.l redovisas resultatet av friktionsmät-

ningarna på tre ytor: flinta med Zorkon, flinta med

Phoenix och slät Krylon.

Som framgår av tabellen är effekten av de vattenlös-

liga polymererna dålig. Friktionen sänks i allmän-

het mycket litet jämfört med referensnivån med

enbart vatten. I vissa fall t o m ökar friktionen

något.

Vid Malmö TÖP har sedan en tid provats en vatten-

löslig polymer. Praktiskt blandas där varje dag ca

1 kg polymer i vattensystemet som rymmer 50 m3 (motsv.

20 mg/l). Polymeren har även provats av VTI i linjära

provbanan i de tre koncentrationerna 50, 100 och

150 mg/l på bl a Zorkonförseglad flintyta och på
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obehandlad flinta.

Tabell 7.2 Försök med halkmedel. Vattenlöslig
polymer. Friktionen uppmätt med slätt
däck i 1 m/s.

  

 

Halkmedel Konc. Flinta med Flinta
zorkon

mg/l ref. halkm. ref. halk.

Polymer,
Malmö TÖP 50 0.37 0.37 0.52 0.54

100 0.37 0.38 0.52 0.56
150 0.34 0.35 0.55 0.56

 

Försöket visar att polymeren i de provade koncen-

trationerna inte har någon effekt.

I sin genomgång har inte heller YKI, se avsnitt 7.1,

funnit någon vattenlöslig polymer som i något svaga-

re koncentrationer har effekt som halkmedel.

Vid Örebro TÖP används idag den hydrofila polyme-

ren Praestol som halkmedel. Praestol används vanli-

gen som flockningsmedel i vattenreningsverk. Frik-

tionsmätningar i fält, se kap, 4, visade att poly-

meren har god effekt som halkmedel, dock ej som vat-

tenlösning. Polymeren strös ut som pulver och mycket

lite vatten tillsätts (ca lzl) så att medlet får

ett klisterliknande utseende. De negativa sidorna av

att använda medlet är stora såsom framgått av av-

snitt 4.3.

Hydrokolloider som vattenlösningar provades av YKI,

men med negativt resultat. Metylcellulosa blandat

med såpa har emellertid provats med god effekt i

Holland. På samma sätt som Praestol strös såpa/cel-
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lulosa ut som pulver som därefter vattenbegjuts

något för att svällning skall ske. Såpa/metyl-

cellulosa i proportionerna 4:1 har provats i linjä-

ra banan på samma tre ytor (flinta med Zorkon, flin-

ta med Phoenix och slät Krylon) som vid tidigare

försök. Resultatet redovisas i tabell 7.3.

Tabell 7.3 Försök med halkmedel. Såpa/cellulosa.
Friktionen uppmätt med Gislaved radial-
däck i 1 m/s.

   

Halkmedel Flinta med Flinta med Krylon
zorkon Phoenix

ref. halkm. ref. halkm. ref. halkm.

Såpa/'
cellulosa 0.40 0.24 0.64 0.36 0.50 0.35

 

Såpa/cellulosa visar, på samma sätt som Praestol,

mycket god effekt om medlet endast får en ringa vat-

tenbegjutning. Såpa/cellulosa har emellertid bl a

den nackdelen att den är kladdig och att den kanske

kan inverka negativt på fordon om den kommer in i

t ex bromssystemet.

7 2-2 X§ê532y§_§ED§D

Syftet med ytaktiva ämnen är att dessa absorberas

till ytan och bidrar till att vatten kvarhålls. Till

ytaktiva ämnen hör bl a tensider av olika typ.

I en första försöksserie provades tre tensider

som vattenlösning. Berol 8l4C och Berol 521 provades

i koncentrationerna 2 och 10 9/1 medan Berol 372

provades i koncentrationerna 1 och 5 g/l. I tabell

7.4 redovisas resultatet av friktionsmätningarna.
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Tabell 7.4 Försök med halkmedel. Ytaktiva ämnen,
tensider. Friktionen med Gislaved radial-

däck i 1 m/s.

 

 

 

Halkmedel Koncen- Flinta med Flinta med Krylon
tration zorkon Phoenix
g/l ref. halkm. ref. halkm. ref. halkm.

Berol 8140 2 0.36 0.32 0.66 0.55 0.40 0.18
10 0.37 0.26 0.61 0.45 0.46 0.16

Berol 372 1 0.36 0.31 0.66 0.64 0.40 0.23
5 0.37 0.30 0.61 0.49 0.46 0.16

Berol 521 2 0.37 0 36 0.67 0 75 0.41 0.35
10 0.36 0 36 0.65 0 71 0.38 0.28

 

Tabellen visar att bäst effekt har de båda nonjonten-

siderna Berol 8l4C (i första hand) och Berol 372.

Som YKI också funnit har an- och katjontensider (t ex

Berol 521) ingen, eller mycket liten effekt. Intressant

är att lägga märke till den mycket goda effekt

som föreligger på Krylonytan.

Friktionsnedsättningen beror av koncentrationen och

i en försöksserie varierades därför koncentratio-

nen hos Berol 816 (motsvarande 814C). Sex olika kon-

centrationer (0.05, 0.5, l, 2, 5 och 10 9/1) prova-

des. Friktionsmätningarna visade dålig effekt för

de tre lägsta koncentrationerna medan effekten var

god för de tre starkast koncentrerade lösningarna.

I detta fall krävdes alltså minst 2 9/1, för att

relativt god effekt skulle uppnås.

Efter YKI:s genomgång av bl a ytaktiva ämnen prova-

des i linjära banan ytterligare fyra föreslagna

vattenlösliga nonjontensider. Koncentrationen var

1% (10 9/1) hos de provade Berol 065, Berol 08, Berol

09 och Berol 291. Proven utfördes på de tre ytorna
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l) flinta med Zorkon 2) obehandlad flinta och 3)

slät polerad cementbetong. Friktionen uppmätt med

slätt däck med de olika halkmedlen redovisas nedan

i tabell 7.5.

Tabell 7.5 Försök med halkmedel. Nonjontensider.
Friktionen uppmätt med slätt däck i

 

  

1 m/s.

Halkmedel Koncen- Flinta med Flintwa Polerad
tration Zorkon cementbetong
g/l ref. halkm. ref. halkm. ref. halkm.

Berol 065 10 0.42 0.26 0.52 0.40 0.40 0.39

Berol 08 10 0.39 0.25 0.48 0.38 0.44 0.36

Batol 09 10 0.44 0.23 0.42 0.34 0.43 0.34

Berol 291 10 0.35 0.25 0.47 0.39 0.41 0.36

 

Som ses av tabellen är effekten god av alla de pro-

vade tensiderna. Allra bäst effekt har Berol 09.

Jämföres resultaten på de olika ytorna, ses att

effekten är betydligt bättre på den Zorkonförseg-

lade ytan än på de övriga. Speciellt att notera

är den relativt dåliga effekten på den släta, pole-

rade cementbetongen. Som beskrivits tidigare var

effekten av bl a nonjontensiden 814C mycket god på

en annan slät och glatt Krylonyta. Materialet i

halkytan, kanske främst vid släta ytor, har m a 0

-betydelse för halkmedlets effekt. Slutligen bör

också påpekas att de provade l%-iga lösningarna

(10 9/1) får betraktas som relativt starkt koncentre-

rade och därför kanske något orealistiska att

använda vid halkbanor. lO g/l skulle för ett "normalt"

vattensystem om 50 m3 innebära 500 kg halkmedel.

Berol 816 och Berol 291 som vattenlösning har slut-
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ligen också provats på en skrovlig och glatt Krylon-

yta. Med enbart vatten var f=0.4-0.45 med en del

mindre hugg. Med halkmedlen i koncentrationen 1%,

dvs 10 9/1, sjönk friktionen till så lågt som f=0.12-

0.15 och utan några hugg. Tensiderna hade m.a.o.

mycket god friktionsnedsättande effekt. Även andra

koncentrationer av Berol 816 provades, nämligen

0.1, 0.5 och 2 9/1. God effekt erhölls endast för

konc. 2 9/1 som synes vara minimikoncentration och

resultatet överensstämmer med tidigare resultat

ovan.

YKI fann vid sin undersökning att den bästa effek-

ten av tensider förelåg då medlet smälts på ytan.

I linjära provbanan har därför undersökts Berol

08 som smälts över en flintyta. Skikttjockleken

har varit någon millimeter på stentopparna och med-

let har i övrigt täckt alla skrovligheter. Resulta-

tet av friktionsmätningarna redovisas i tabell 7.6.

Friktionen uppmäts under vattenbegjutning.

Tabell 7.6 Försök med halkmedel. Tensid som smäl-

ta. Friktionen uppmätt med slätt däck

   

i 1 m/s.

f efter antal överfarter

Halkmedel ref 1 10 20 40 55 70

Berol 08

smält 0.5 0.16 0.11 0.12 0.19 0.32 0.45

 

Tabellen visar att effekten av Berol 08 som smälts

över skrovlig flintyta är mycket god. Efter ca 30

överfarter började stentopparna att framträda,

men effekten av halkmedlet kvarstod emellertid ännu

längre. Efter 55 överfarter, då försöket stanna-
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des temporärt, var effekten fortfarande god. Efter

några dagars stillestånd återupptogs mätningarna.

Friktionen var därvid fortfarande låg (f=0.3) i

initialskedet, men efter ytterligare 15 överfarter

hade dock friktionen ökat till f=0.45.

Sammanfattningsvis har undersökningarna visat att

relativt god effekt ur halksynpunkt kan uppnås med

några ytaktiva ämnen, främst nonjontensider. På

vissa ytor har dessa bra effekt som vattenlösningar,

men den klart största friktionsnedsättningen har

uppnåtts med Berol 08 som smälts på flintyta. Vad

som här inte har kunnat klarläggas helt är emeller-

tid medlets långtidsverkan. Vid det beskrivna för-

söket spreds vatten kontinuerligt över ytan. I

praktiken kan förmodligen vattenbegjutningen reduce-

ras betydligt med bibehållen effekt. Det skulle inne-

bära en långsammare desorption av halkmedlet från

ytan och därmed längre tid mellan förnyelse av

detsamma. Praktiska fältförsök kan ge svar på med

vilka tidsintervall (dygn/veckor ?) nytt halkmedels-

skikt måste påföras.

7.2-3 EQ!29§2593§5-99§_Belyeryfêrêaigsês

Som beskrevs tidigare i detta kapitel redovisade den

tyska motororganisationen ADAC att bäst effekt av

olika provade halkmedel hade polyglykol med beteck-

ningen P4l/3000. Blandningsförhållandet med vatten

angavs vara 1:1 och polyglykols tjockflytande karak-

tär bör likna t ex den tidigare beskriva konsisten-

sen hos vattenbegjuten såpa/cellulosa.

YKI har i sin undersökning provat polyglykoler och

polyoxyföroreningar, och funnit bra effekt hos

högmolekylär polyetylenglykol (PEG) och andra
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högmolekylära polypropoxyföreningar, ex Bermodol

10.

I linjära banan har PEG 6000 provats som vattenlös-

ning med koncentrationen 2%. I tabell 7.7 redovisas

resultatet av friktionsmätning med slätt däck i

1 m/s.

Tabell 7.7 Försök med halkmedel. PEG 6000. Frik-
tionen uppmätt med slätt däck i 1 m/s.

 

  

Halkmedel Koncen- F'linta med F'linta Polerad

tration Zorkon cement

ref. halknw. ref. halknw. ref. halknw.

PEG 6000 2% 0.30 0.25 0.43 0.38 0.37 0.35

 

Friktionsnedsättningen med vattenlösning av PEG

6000 (2%-ig) är relativt blygsam och av samma stor-

leksordning som t ex de tidigare provade ytaktiva

ämnena Berol 08 och 09 som lösning. Liksom tidiga-

re är effekten bäst på den Zorkonbestrukna flinty-

tan.

Den bästa effekten av PEG uppnås, enligt YKI, om

man smälter medlet till ett ytskikt. PEG 35000, upp

till flera hundra tusen molvikt, har smälts över I

en skrovlig flintyta och därefter provats i linjära

banan. Resultatet av friktionsmätningen återges i

tabell 7.8.
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Tabell 7.8 Försök med halkmedel. PEG 35000 som

smälta. Friktionen uppmätt med slätt

däck i 1 m/s.

 

 

f efter antal överfarter

 

Halkmedel ref 1 10 20 30 40 55

PEG 35000

smält 0.5 0.17 0.18 0.25 0.40 0.38 0.40

 

Tabellen visar att effekten av halkmedelsskiktet

till en början är mycket god. Efter ca 30 överfar-

ter kom stentopparna fram och detta återspeglas i en

förhöjd friktion. Jämför man resultatet ovan med.

motsvarande för Berol 08 som smälta (tabell 7.6)

kan man notera att den senare har den bästa halkef-

fekten. Detta beror bl a på att Berol 08 hade betyd-

ligt långsammare desorption från ytan än PEG 35000.

Slutligen har också en högmolekylär polyoxyföre-

ning, Civiol 10 (motsv. Bermodol 10, som utgått),

provats i linjära banan. Vattenlösningar med kon-

centrationerna 2 och 5% undersöktes. Resultatet

redovisas nedan i tabell 7.9.

Tabell 7.9 Försök med halkmedel. Civiol 10. Frik-
tionen uppmätt med slätt däck i 1 m/s.

  

 

Halkmedel Konc. f
Flinta med Flinta

Zorkon

% ref. halkm. ref. halk.

Civiol 10 2 0.31 0.26 0.46 0.38
5 0 31 0 25 0 46 0 35

 

VTI MEDDELANDE 384



109

Försöksserien med Civiol 10 visar att medlet har

begränsad effekt för friktionsnedsättning, vilket

speciellt kunde märkas på den obehandlade flintytan.

Vid körning med enbart vatten förekom stick-slip-

vibrationer, och med tillsatsen av Civiol 10 blev

dessa mindre, speciellt på Zorkonytan.

7 2-4 âmêrjmsésl_gsb_ys§ss

YKI provade vid sin undersökning två vaxdispersioner

och och en silikonemulsion. Silikonemulsion gav viss

gynnsam effekt. I linjära banan har provats vaxer

(paraffin-, polypropen och Montanavax), silikonolja

av olika viskositet och s k White-oil.

De provade vaxerna smältes och lades som millimeter-

tjocka skikt på skrovlig flintyta. Vid överfarter i

banan slets vaxerna mycket snabbt bort från ytan.

Friktionen uppmätt med slätt däck i 1 m/s var i

alla tre fallen relativt hög, f30.4 och slick-slip-

vibrationer förekom. För att skapa lågfriktionsytor

är m.a.o. vaxer av detta slag inte lämpliga.

Silikonolja av varierande viskositet (från lOOOO upp

till 300000 mmz/s), provades på sex flintytor (plattor

från fältförsök). I en första körning lades

ytor med silikonolja omväxlande med obehandlade

ytor i provbanan. Vid mätningen kunde dock ingen

skillnad i friktionsnivån märkas, då nedsmittningen

av silikonolja till de obehandlade ytorna var omedel-

bar. Tidigare har visats att friktionen på de aktuella

ytorna med enbart vatten som halkmedel är ca 0.4-

0.5 och med en del stick-slipvibrationer. Med silikon-

olja sänktes friktionen till ca f=0.30 och vibrationerna

blev mindre. Försök utfördes både med och utan

vattenbegjutning. Någon direkt skillnad i friktionen
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kunde inte märkas till följd av vattnet på silikon-

oljan.

Silikonolja har av försöket visats ha en viss effekt

för att sänka friktionen. Olika friktionsnivå pga

varierande viskositet kunde inte bestämmas av mät-

serien. Det är möjligt att både effekten och inflytan-

det av viskositeten skulle ha blivit väsentligt

större på slätt underlag, t ex gjutasfalt. Fördelar

med Silikonolja är att den inte angriper asfalt och

att den inte är miljöfarlig.

Silikonolja har emellertid även stora nackdelar.

Som framgått av försöket ovan smittar oljan till

däck och andra ytor som den kommer i kontakt med.

På halkbanor skulle användning av Silikonolja inne-

bära att övningsbilarnas däck måste rengöras,

innan de släpps ut i trafiken. Rengöringen skulle*

kunna ske med lösningsmedel eller genom att bilarna

kör över en bädd av stenmjöl eller fin sand.

Smittorisk finns dessutom till skor o.d. Andra nack-

delar med oljan är att den är vattenolöslig och

därför för tillfredsställande vätning förutsätter

att ytor av asfalt och sten är torra vid påspridning,

och ett högt pris som emellertid måste vägas mot

åtgången om vilken man inte vet något.

White-oil har redan tidigare behandlats i kap. 4 vid

beskrivning av norska banor. White-oil har dessutom

provats på några olika ytor i linjära banan. l)

plåt, 2) slät polerad cement, 3) flinta med zorkon

och 4) ren flinta och 5) slät opolerad cementbetong.

Friktionen uppmätt med slätt däck gav följande

resultat:

- På plåt ger oljan extremt låg friktion. Friktio-
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nen var inledningsvis f=0.06-0.ll. Motsvarande

med vatten var f30.6. I banan uppstår vissa prob-

lem, genom att det släta däcket vid bromskörningar

dränerar bort halkmedlet med följd att friktionen

blir högre vid nästa överfart i exakt samma

hjulspår. Problemet finns dock inte i praktiken,

då oljan omfördelas på ytan vid överfarter och

inbromsningar inte sker i exakt samma hjulspår.

På polerad cementbetong är friktionen något

högre än på plåt, f=0.15. Friktionen kan förmod-

ligen bli högre i det fall att ytan repas. Samma

problem som ovan förelåg vid mätningar i linjä-

ra banan. På den opolerade släta cementbetongen

var f=0.30,

då ytan får en viss mikrotextur genom t ex repning.

vilket indikerar att friktionen stiger,

Flintyta utan zorkon (plattor från fältförsök

Malmö TÖP) hade med vatten som halkmedel frik-

tionen f=0.6 med en del hugg. Med olja var f=0.25

och utan några hugg.

På zorkonförseglade flintytor var friktionen

ännu något lägre. Med olja var f=0.2 (utan hugg)

vilket kan jämföras med f=0.3 med vatten som

halkmedel.

Halkeffekten synes god för White-oil på de ytor som

provats. Att friktionen är så låg som 0.06-0.ll på

plåt kan tyckas anmärkningsvärt, men man måste

här observera att detta är uppmätt med slätt

däck i 1 m/s och att ytan, bortsett från oljan, är

helt ren. Nackdelar med användning av olja är bl'a

nedsmittning av däcken, aggressivitet mot bituminösa

beläggningar och eventuellt även mot däck samt

risk för föroreningar av grundvatten.
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7.3 Sammanfattning och slutsatser

 

Vatten som halkmedel medför, såsom visats i föregåen-

de kapitel, i många fall och speciellt på helt släta

ytor, relativt hög friktion och stick-slipvibrationer

vid låg hastighet. Orsaken är att det verkande hydro-

dynamiska trycket, som håller däck och beläggningsyta

isär, blir för litet. En sänkning av friktionen

skulle därför kanske kunna ske genom tillförsel

av annat halkmedel. Tänkbara alternativ är:

a) vattenlösningar,

b) medel som tillsammans med ringa mängd vatten

blir trögflytande,

c) vaxer och liknande fasta material

d) "rena" smörjmedel, typ oljor.

Tyska motororganisationen ADAC har provat ett flertal

olika halkmedel, av vilka bästa resultaten uppnåddes

med emulgator CKW och polyglykol P4l/3000. Medlen

kan ändock inte betraktas som fullt realistiska

alternativ på svenska banor pga en del negativa effek-

ter.

På VTI:s uppdrag har Ytkemiska Institutet, YKI, Stockholm,

undersökt ett flertal olika produktgrupper för att

finna lämpliga halkmedel. På YKI:s rekommendation

har därefter några intressanta produkter provats

vidare avseende friktionvid VTI. De viktigaste resul-

taten från provningarna sammanfattas nedan.

- Hydrofila polymerer i vattenlösning har dålig

effekt som halkmedel. Endast i starkt koncentrerad

form (tillsammans med vatten ca 1:1) kan god effekt

uppnås, ex Praestol som används vid Örebro

TOP.
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- Hydrokolloider, typ metylcellulosa, har på samma

sätt som hydrofila polymerer endast effekt i

mycket koncentrerad form. Såpa/cellulosa har pro-

_ vats vid ringa bevattning med god effekt.

- Nonjontensider (ytaktiva ämnen) har god effekt

som vattenlösningar. Ännu bättre effekt uppnås,

om medlet smälts på ytan. Tensiden Berol 08 applice-

rad som smälta har visat god halkeffekt med viss

långtidsverkan.

- Polyglykoler (PEG) och polyoxyföreningar har

viss friktionsnedsättande effekt. Bäst effekt

hade PEG 35000 applicerad som smälta, men effekten

var dock sämre än för Berol 08.

- Vaxer har visat dålig halkeffekt.

- Silikonolja och paraffin-olja (White-oil) har

visat relativt god effekt. Negativa sidor finns

hos oljorna i form av t ex smittorisk (däck,

bromsar etc), samt aggressivitet mot bituminösa

bindemedel (gäller White-oil) och eventuellt

även mot gummi. Riskerna är inte klarlagda.

8 FÄLTFÖRSÖK

Med syfte att i fält pröva några halksystem som

visat låga friktionsvärden i linjära provbanan

konstruerades två provytor vid trafikövningsplatsen

i Malmö. Provytorna tillkom i samarbete med Malmö

trafiksäkerhetsförening, där föreningen skötte

upphandlingen och VTI stod för rådgivning och visst

ekonomiskt stöd.

Vid Saab-Scania, Södertälje, provades basaltstenar

(blau Basalt) från Tyskland efter försök gjorda

vid VTI i linjära banan.
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8.1 Beläggningskonstruktion

 

Målet för halksystemen i Malmö var att i ena fallet

skapa en konstruktion av betong gjord av lågalkalisk

Cement med välrundad engelsk flinta på ytan. Ytan

skulle därefter eventuellt förseglas med tjärbeck-

emulsion (Zorkon) och vatten skulle i första hand

vara halkmedlet.

I det andra fallet skulle konstrueras en annan skrov-

lig och glatt yta med plast som ytskikt (10x10 m). I

.en öppen asfaltbetongkonstruktion (s k HABD) skulle

ett lättflytande cementplastbruk vibreras ned genom

den hålrumsrika beläggningen. Därefter skulle de

välrundade stenarna i beläggningens yta friläggas

genom blästring, varefter stentopparna skulle över-

dras med tjärepoxy (Krylon).

Vid Malmö trafikövningsplats utsågs en yta på ca

1000 m2 (11x90 m) som delvis bestod av Bulltofta

flygplats gamla rullbana. Därpå lades ett bärlager

av bitumenstabiliserat grus (AG). Slitlagret bestod

av betongplattor (50x50x7 mm) med frilagd engelsk

flintstenbalast (14-20 mm) från grevskapet Dorset.

Plattorna tillverkades vid AB Kristianstads Cement-

gjuteri och består av standard cementbetong

(K=60-70 MPa) utan luftporbildande medel. Flint-

stenen i ytan ger ett profildjup 0.5-1 cm och är

mycket tätt lagd, vilket har krävt högt presstryck.

Detta har fått till följd att flera stenar har kros-

sats i ytan.

Plattorna har limmats till AG-ytan med s k kantstöds-

lim (alfa-lim) med tillsats av kvartssand (förhind-

rar krympning och ger bättre konsistens hos limmet).
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Fogarna mellan plattorna är öppna och ungefär 1-

2 mm breda. Stenytorna skulle därefter förseglas

med Zorkon, men pga klimatiska skäl har detta inte

blivit utfört (dec 1983) utom på en smal provremsa

i kanten av ytan.

Till den öppna dränerande asfaltbetongen valdes

ett välrundat okrossat åsgrus (Färingtofta). Cement-

plasten (Nivecim) trängde ned till AG-lagret, men

när sedan blästringen skulle utföras användes

stålkulor vilka slog sönder stenarna. Arbetet av-

bröts då ett lättare blästermaterial användes

och blästringen utfördes i 200 vinkel mot horisontal-

planet. Tjärepoxyn påfördes vid för låg utetempera-

tur och vid våt väderlek, vilket medförde att ytan

måste göras om våren -84.

Försöksytorna vid Saab-Scania, Södertälje, är

under konstruktion (dec 1983). Gatstenarna från

Tyskland läggs i sandbädd på bärlagergrus. Fogarna

emellan stenarna kommer att fyllas med någon form av

fogmassa. Inga friktionsvärden har ännu mätts på

denna yta.

8.2 Friktionsmätningar vid fältförsök,

Malmö TÖP

  

Friktionsmätningar har utförts på de försöksytor

som lagts vid Malmö TÖP. De tre ytor som undersökts

är

a) betongyta med flintsten i ytan,

b) yta a) med försegling av tjäremulsion (zorkon),

c) texturerad yta med "Krylon".

Den obehandlade ytan a) är av storleksordningen
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llx90 m, medan däremot de två övriga ytorna är

mycket små. Förseglingen med Zorkon, yta b), utför-

des på grund av årstiden endast på en yta av lxlO m

och "Krylon"-ytan c) är ca 10x10 m. På ytorna an-

vänds vatten som halkmedel.

Friktionsmätningen utfördes med bromsvagn BVlZ. På

samma sätt som redovisats i kap 4 bestämdes frik-

tionen med två däck, ett slätt s.k. PIARC-däck

och ett mönstrat radialdäck av fabrikat Gislaved

samt vid två slip, 100% (låst hjul) och optimalt.

a) Obehandlad flinta

 

Friktionen uppmätt med låst hjul (100% slip) på

betongyta med flinta redovisas i fig 8.1. Friktionen

är mycket starkt hastighetsberoende och ur halksyn-

punkt betraktad mycket hög. Lägst är friktionen

vid 40 km/h, där den dock är så hög som 0.30-

0.35.
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Figur 8.1 Friktionen på obehandlad flinta, Malmö
TOP. Mätning med låst hjul.

 

Friktionen vid optimalt slip är ännu något högre

än de ovan redovisade nivåerna. Friktionen i det

aktuella hastighetsområdet är ca O.6-O.75.

Av friktionskarakteristiken ovan framgår mycket klart

att denna yta inte kan betraktas som en lågfriktions-

yta, vilket också framkom vid mätningarna i den

linjära provbanan (se 7.3.2). Skälen till den

höga friktionen kan bl a ses utifrån friktions-

teorin beskriven i kap 2. Den obehandlade flintytan

har förutom makrotextur (skrovlig) även fått en

viss mikrotextur (råhet), främst på grund av krossad

sten som ger skarpa kanter och en viss nivåskillnad

mellan plattorna. Ytan har dessutom relativt bra

dräneringsförmåga och vattenbegjutningen på sten-

topparna blir inte den bästa. För att få en ur
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halksynpunkt bättre friktionskarakteristik krävs att

ytan förseglas på lämpligt sätt och eventuellt att

visst halkmedel används.

b) Flinta förseglad med tjäremulsion (Zorkon)

På en yta av ca lxlO m förseglades den flintyta som

beskrivits ovan med tjäremulsion av typ Zorkon. Tjär-

emulsionen blev påförd sent på hösten under relativt

ogynnsamma förhållanden. Vidhäftningen till ytan

blev därför dålig och vid mätningen försvann förseg-

lingen snabbt från stentopparna. Okulärt kunde dock

konstateras att mellan stenarna låg tjäremulsionen

kvar till största delen.

Även i detta fall uppmättes friktionen vid 100% slip

och vid optimalt slip ( ca 15%). Resultatet visas i

figur 8.2 och 8.3.
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Figur 8.2 Friktionen på flinta bestruken med tjär-
emulsion (Zorkon), Malmö TOP. Mätning
med låst hjul.

VTI MEDDELANDE 384



119

 
 

Friktion
f

0

O,L< *
. GISLAVED

X

03 «
X

PIARC x

0,2*

0,1 -

O ; v 2 v; 1 V:- V

0 10 20 30 40 50 (km/h)

Figur 8.3 Friktionen på flinta bestruken med tjär-
emulsion (Zorkon), Malmö TOP. Mätning
med optimalt slip (15%).

 

Friktionskarakteristiken i figurerna ovan visar att

Zorkonförseglingen på två sätt haft en mycket posi-

tiv inverkan. Hastighetsberoendet är relativt litet

jämfört med vad som är fallet på en slät Zorkonyta

(jfr t ex bilaga 4). Friktionsnivån har blivit lägre,

f ca 0.15-0.30 i aktuellt hastighetsintervall vid

låst hjul. Dock inte så extremt låg (f50.lO) vid

högre hastighet som på en Zorkonytan. Detta innebär

med andra ord att de nackdelar som en slät Zorkonyta

har, inte är lika uttalade på den med Zorkon för-

seglade flintytan.

Att friktionen blir lägre vid låg hastighet medför

mindre s.k. stick-Slip vibrationer eller hugg. Att

friktionen blir något högre än på en helt slät
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Zorkonyta medför att vid högre hastighet broms-

sträckorna blir kortare och mer realistiska samt

att möjligheterna att häva sladd blir bättre.

Den relativt goda friktionskarakteristiken som beskri-

vits ovan skulle förmodligen ur halksynpunkt kunna

vara ännu något bättre dels om Zorkonförsegling

utfördes under gynnsamma förhållanden så att god

vidhäftning uppnåtts, dels om flintytan inte hade

något krossat material och dels varit helt jämn

(ingen nivåskillnad mellan plattor). Detta är också

orsaken till att friktionen uppmätt på, vid VTI

tillverkade, balkar med Zorkonförseglad flinta är

något lägre än resultatet från fältförsöket.

Dessa balkar hade nämligen inga krossade stenar, en

jämn ytnivå och under gynnsamma förhållanden pålagd

tjäremulsion.

c) Texturerad yta med Krylon

 

Syftet med Krylon-ytan var att få en yta som har

makrotextur, men saknar mikrotextur, dvs skrovlig,

men glatt enligt definitionen i kap.2. På grund av

olika omständigheter kom Krylonbeläggningen att

bli alltför skrovlig och rå, beroende på att den

blev lagd under ytterst ogynnsamma förhållanden

(låg temperatur följt av regn). Krylonen var pga

låg temperatur trögflytande och dess yta blev

därför delvis rå. Dessutom kom också vissa partier

att få mycket tunt lager Krylon och vissa partier

saknade helt Krylonöverdrag.

Den uppmätta friktionen var mycket hög, vilket mot

bakgrund av ovanstående inte var förvånande. Frik-

tionen för de aktuella hastigheterna var ca 0.7-

0.9 dvs somen normal" vägbeläggning. Krylonytan
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kommer att rehabiliteras under våren 1984.

8.3 Fortsatta försök

Vissa förberedande diskussioner har förts med

Malmö trafiksäkerhetsförening angående uppföljan-

det av det inledda fältförsöket på Malmö trafik-

övningsplats.

Av intresse därvidlag är att dels rehabilitera

Krylonytan och prova några lämpliga förseglingar

(Zorkon, Krylon) på flintytan, dels prova några halk-

medel som befunnits varaav värde.

9 FÖRSLAG TILL HALKSYSTEM

9.1 Allmänt

Nedan avgivna förslag till halksystem omfattar endast

s k vägbeläggningstekniska halksystem, varvid det

bl a förutsatts att konventionella fordonsdäck

används.

Många tekniska detaljlösningar är tänkbara beträf-

fande dels beläggningarnas konstruktion och ytegenska-

per, dels val av halkmedel.

För att åstadkomma låg (ca 0.2) och jämn (hastig-

hetsoberoende) friktion med enbart vatten som halkme-

del måste bl a beläggningens yttextur vara skrovlig

och glatt (enligt tidigare definitioner). Måttet på

erforderlig skrovlighet (makrotextur) kan uttryckas

med ytans profildjup och medeltexturdjup, vilka bör

vara ca 3-5 mm resp 1.5 mm. Dessutom skall textur-

profilen givetvis vara välrundad och sakna skarpa

kanter.

VTI MEDDELANDE 38 4



122

En halkytas friktionsnivå bestäms främst av dess

glatthet, medan hastighetsberoendet starkt påverkas

av skrovligheten. Vid utnyttjande av annat halkmedel

än rent vatten kan under vissa betingelser en slät

och glatt yta accepteras. Givetvis kan även annat

halkmedel än rent vatten användas på skrovliga och

glatta ytor, om detta erfordras för att sänka frik-

tionsnivån eller minska "huggen".

Fortsättningsvis betraktas halkbanebeläggningen

såsom bestående av två funktionella element -ytskikt

resp konstruktion. I vårt fall är det i första

hand ytskiktets glatthet och slitstyrka som är intres-

sant, och konstruktionsproblematiken som är ett

stort och viktigt ämnesområde, inte tas upp i detalj

i denna rapport.

Beträffande ekonomiska bedömningar av olika halksys-

tem hänvisas i princip till VTI Meddelande 219,

varjämte generella ekonomiska bedömningar för

vissa nya halksystem måste tillgripas.

Möjliga kombinationer från funktionssynpunkt av

yttextur och halkmedel kan se ut som visas i tabell

9.l nedan.

Tabell 9.1 Möjliga kombinationer av yttexturer och

   

halkmedel.

Yttextur Halkmedel
Vatten Vatten + tillsatser

Nonjon- Oljor, poly-
tensider glykoler,

såpa/cellul.

Skrovlig + glatt X X X

Slät + glatt - (X) x
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9.2 Skrovliga och glatta beläggningar

I det följande listas tänkbara beläggningsalterna-

tiv oberoende av tilltänkt halkmedel. Lämpliga

kombinationer av beläggningar och halkmedel redovi-

sas senare under avsnitt 9.5. För detaljerade arbets-

beskrivningar hänvisas till VTI:s vägavdelning.

9.2.1 Ytskikt

. Välrundad polerad flinta (t ex Dorset 14-20 mm).

Försegling med speciell tjäremulsion (t ex Zorkon).

Försegling med annan tjäremulsion (t ex Phoenix).

. Annan välrundad Sten med glatt mikrotextur.

Försegling med plast (t ex Krylon).

"
I
J
t
I
J
U
O
t
U
i
D
'

. Mönstrad (präglad) cementbetong förseglad med

1) tjäremulsion eller

2) plast.

G. Basaltplattor

l) Gjutna plattor

2) Gatstenar

9-2 2 59E§EEBBEÅ9B

H. Frilagd (mekaniskt eller kemiskt) sten i cementbe-

tong

l) Gjutna plattor

2) Platsgjuten betong

a) oarmerad

b) armerad.

I. Ytbehandling, påspridning av sten

1) I färsk betong

2) Som ett andra skikt i specialbruk.

J. Öppen asfaltbetong (HABD) av flinta fylld med

cementplastslam (typ Nivecim)

l) Mekanisk ytrengöring
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2) Kemisk ytrengöring.

K. Dito (J) med annan rund och helst glatt sten.

L. Flintasfaltbetong

l) Mekanisk ytrengöring

2) Kemisk ytrengöring.

9.3 Släta och glatta beläggningar

I det följande listas tänkbara beläggningsalterna-

tiv oberoende av valt halkmedel. Lämpliga kombinatio-

ner av beläggningar och halkmedel redovisas under

avsnitt 9.5. För detaljerade arbetsbeskrivningar

hänvisas till VTI:s vägavdelning.

9-3-1 zsêrirs

M. Slipad och polerad cementbetong

B, C, E - se 9.2.1

N. Plåt

9-3-2 §9§§EEE§EÅ9§

O. Oarmerad eller armerad cementbetong

P. Bärlager

l) Cementstabiliserat grus (CG)

2) Asfaltstabiliserat grus (AG)

Q. Fin, tät asfaltbetong (ABT)

9.4 Halkmedel

 

Många kombinatoriska lösningar är möjliga. För

tillfället torde dock följande halkmedel vara intres-

santa att närmare utvärdera i fält.

T. Vatten

U. Nonjontensider
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V. Paraffinolja

X. Polyglykoler

Y. Såpa/cellulosa

För närmare upplysningar hänvisas till kap. 7.

9.5 Möjliga halksystem med hänsyn till

funktion och beständighet

I nedanstående sammanställning har ett försök

till betygsättning av ett antal praktiskt tänkbara

halksystem gjorts med hänsyn till resp. halksystems

bedömda funktionella uppträdande i första hand

med avseende på friktion och beständighet.

Som synes erhåller inga halksystem innehållande paraf-

finolja, polyglykol eller såpa/cellulosa ett fullgott

omdöme. Detta beror främst på att de nämnda halkmed-

len kan uppvisa vissa negativa effekter på fordonskom-

ponenter (bromsar, däck) och beläggningar. Vidare

är de aningen svårhanterliga och "kladdiga". De

bör med andra ord undvikas som primära halksystem,

om så är möjligt. Däremot är såpa/cellulosa mycket

värdefullt som ett temporärt "beredskapshalkmedel",

om det primära halkmedlet av någon anledning blir

obrukbart, t ex om en tjäremulsionsförsegling har

slitits ut för snabbt och ej kan förnyas pga dåliga

väderleksförhållanden.
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Tabell 9.2 Möjliga halksystem. Beträffande koder för
se kap. 9.2 och 9.3.

 

beläggningstyp,

 

Beläggningstyp
Ytskikt/konstr.

T

(vatten)

idaüanedel

U (+T)
(nonjon-
tensid)

V (+T)
(paraffin-
olja)

X (+T)

(polygly-
kol)

Y (+T)
(såpa/
cellul.)

 

A/HZ, I

A+B/H2,I

A+CNd2,I

A+E/HZ, I, J

A/H1+Pl
A/Hl+P2

A+B/H1+Pl

A+B/H1+P2
A+C/H1+Pl
A+C/H1+P2
A+E/Hl+Pl

A+E/H1+P2
A/J
AN_

A+B/J

A+C/J

A+B/L

A+C/L

Fl/O
FZ/O

G/Pl
G/PZ

D/HZ, I

D/Hl+Pl

D/H1+P2
D+E/H2, I, J

D+E/H1+Pl
D+E/H1+P2

M/O
M+B/O

M+C/O

M+E/O

G+B/P2

G+C/P2

N/Pl
N/PZ

E/K+P2

l
o
o
l
l

l
O
l
O
l

l

'
O
O
+
O
'
O
O
+
O
O
+
+
O
O
+
+
O
O
+
O
+
O

I
0
0
1
0
t
+
+
+
l

+

0

|
O
O
I

"
O
:
0
0
:
O
O
:
O
D
|

O
O
'
O

0

l
O
Q
I

'
C
J
'
C
J
C
J
'
C
D
O
'
O
O
'
l

O
0
0
0
.

l
O
O
'
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

'
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
'

O
O
O
'

 

Värdeskala: + bra

o tillfredsställande

- mindre tillfredsställande,
-- otillfredsställande
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Texturoptimering. Resultat av glaskuleförsök.

Bilaga 1
Sida 1(1)

  

Kul- Textur- Profil- Friktion f

diameter djup djup PIARC GISLAVED

mm mm mm 1 m/s 0.5 m/s 1 m/s 0.5 m/s

10 1.85 5.81 0.10 0.13 0.14 0.18
1.40 5.90 0.12 0.18* 0.21 0.28*
1.15 0.16 0 24* 0.18 0.28*
1.01 0.12 0.22* 0.22* 0.28*
0.82 0.10 0.16* 0.16 0.19*
0.67 0.11 0.23* 0.18* 0.27*

16 2.48 7.89 0.10 0.11 0.15 0.15
2.07 7.29 0.11 0.11 0.16 0.19
1.65 0.11 0.13* 0.12 0.18*
1.57 0.14 0.22* 0.18* 0.27*
0.91 0.12 0.21* 0.18* 0.25*
0.81 0.12 0.25* 0.22* 0.28*

29 3.84 17.43 0.10 0.13 0.15 0.16
2.94 11.82 0.11 0.13 0.16 0.21*
2.68 10.90 0.11 0.15* 0.15 0.20*
2.11 0.12 0.22* 0.18* 0.25*
1.13 0.10 0.15* 0.15 0.18*
0.95 0.12 0.21* 0.19 0.25*

 

Anm. Vid de med *-märkta friktionsvärdena har
stick-slipvibrationer förekommit.
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Bilaga 2
Sida 1 (3)

PROVADE HALKMEDEL

Hydrofila polvmerer:

Polyvinylpyrrolidon (PVP)

Polyakrylsyra (PAA)

Praestol 444 K

Zetag 92

Chitosa

Mowiøl 10-74

Mowiol 8-88

Nippon Goshei GL 03

Berocell 018

Berocell 434

Berocell 2350

Polymer "Malmö TÖP"

Hydrokolloider

Carrageenan

Alginat

Gum Arabicum

Locustbean + Xantangum

Locustbean + Carrageenan

Metylcellulosa

Metylcellulosa + såpa

Bermocell E 320 G

Ekasol

Tensider

Berol 496

" 065

" 563

VTI MEDDELANDE 384



Bilaga 2
Sida 2 (3)

Tensider forts.

 

Berol 050

' " 048

" 170

" 08

" 292

" 291

" 269

" 814 C

" 372

521

" 816

Bercl Fintex 572

CTAB

Jeffamin D230

Lilaflot D810

GAF NF-(EO)100

GAF (NF 2-(Eo 150

Polyoxyföreningar

 

Polyetylenglykol PEG 400

" 2000

" 6000

" 20000

" 35000

Polypropylenglykol PPG 1200

Bermodal 10

" 25

Pleuronic F108

Civiol 10

Emulsioner

 

Rhodcrsil EIP
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Bilaga 2

Sida 3 (3)

Emulsioner forts.

Berol Fintex 713

Lacker

Silikcnlack

Teflønlack

Akrylsyralack

Polyetylenoxidlack

Vaxer

Paraffinvax

Montanavax

Polypropenvax

Smörjmedel

 

Silikonolja

White-oil
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Bilaga 3
Sida 1 (2)

Tabell Provade beläggningsmaterial

1. Dansk flinta, 8-16 mm

2. " trumlad 12-16 mm

3. " rund 8-16 mm

4. " >32 mm

5. Engelsk flinta, trumlad 8-16 mm

6. " 16-24 mm

7. Dansk flinta. rund 16-32 mm

8. Engelsk flinta. 4-8 mm

9. " 10-16 mm

10. " 8-20 mm

11. Dansk flinta, 16-32 mm

12 Engelsk flinta i plexiglas, 2 lager 4-8 mm

13. " l " 4-8 mm

14. " _ 7 16-20 mm

15. " 16-24 mm

16. Engelsk flinta, Dorset, 1Ä-20 mm

17. " " " med Zorkon

18. " Lydd, 10-20 mm

19. " " " med Zorkon

20. Kakelplatta

21. Betongplatta, polerad, slät

22. " rutor

23. " hål

24. " små rutor

25. Marmor, polerad

26. "opolerad

27. Basalt, rå

28. " slipad

29. Gjutanalt, präglad

30. " " lackad

31. " slät "

32. " med flinta

33. Zorkon, slät
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Bilaga 3
Sida 2 (2)

34. Zorkon, skrovlig

35. Phoenix, slät

36. " skrovlig

37. Polyeten

38. Krylon, slät

39. " skrovlig

40. Robalon

41. Teflon

42. Barricade (epoxy)

43. ICOSIT EG 5

44. Plåt

45. Glaskulor
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Bilaga 4
Sida 1 (4)

FRIKTIONSMÃTNINGAR PA HALKBANAN I

SVIESTAD, LINKÖPING 821020

MÄTNING MED LÄST HJUL (100 %)

FNkfim1
f

A

0,7"

0:6..

0,50

  

  

0,4»

0,3

0'2' GISLAVED

OJ '

X

0 ? . ? ; : i: V

0 10 20 30 40 50 (km/h)
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Bilaga 4
Sida 2 (4)

FRIKTIONSMÄTNINGAR PÅ HALKBANAN I

SVIESTAD, LINKÖPING 821020

MÃTNING MED OPTIMALT SLIP

Friktion
f

A

   GISLAVED

0,20

0,1 <

  

0 1b 2'0 36 40 §0 (km/h)
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Friktion
f
1

0,7 ..

0.6

I

 

  

Bilaga 4
Sida 3 (4)

FRIKTIONSMÃTNINGAR 831116 MALMÖ TRAFIK-

ÖVNINGSPLATS ZORKON - BELAGD RAK BANA

MÄTNING MED LÄST HJUL, BV 12

 

0,3

0,2 .

GISLAVED

Ofl

PIARC
0 i 1 7 ; : # V

0 10 20 30 1.0 50 (km/h)
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Friktion
f

O,7<

0,60

0,2"

0;1«

I 1

 

 

Bilaga 4
Sida 4 (4)

FRIKTIONSMÃTNINGAR 831116 MALMÖ TRAFIK-

ÖVNINGSPLATS ZORKON - BELAGD RAK BANA

MÄTNING MED 15 % SLIP, BV 12

GISLAVED

1b 20 §0 40 50
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