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I Däckslitagemätningar inom Vetoprojektet. Utförda på Jylland 1985

av Evert Ohlsson
Statens väg- och trafikinstitut
581 01, Linköping

REFERAT

Väg- och trafikinstitutet har i samarbete med Statens Vejlaboratorium i

Danmark utfört däckslitagemätningar på Jylland.

Mätningarna utfördes med väg- och trafikinstitutets däckslitagevagn på

nya och trafikerade vägytor med asfaitbetong och ytbehandling.

Resultaten visade att den nya asfaltbetongytan slet däck ca 1,2 ggr mer

än den nya ytbehandlingen och att den trafikerade ytbehandlingen slet

däck ca 1,2 ggr mer än den trafikerade asfaltbetongytan. Resultaten

stämmer inte överens med institutets tidigare erfarenheter.

Projektet har bekostats av Nordiska Ãmbetsmannakommittén för trans-

portfrågor.
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Il

Tyre wear measurements performed on Jylland in Denmark 1985

by Evert Ohlsson
Swedish Road and Traffic Research Institute

5-581 01 LINKOEPING, Sweden

ABSTRACT

On commission by the Nordic CoUncil the Swedish Road and Traffic

Research Institute and the National Danish Road Laboratory in coopera-

tion have performed tyre wear measurements on Jylland in Denmark.

The measurements were carried out with a special single axle trailer for

accelerated tyre wear on new and trafficked road surfaces namely

asphalt concrete and surface dressing.

The results showed that the new asphalt concrete wore the tyres 1.2

times as much as the new surface dressing and that the trafficked

surface dressing wore the tyres 1.2 times as much as the trafficked

asphalt concrete. These results do not agree with the earlier findings of

the Institute.
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1. INLEDNING

I det av Nordiska Ämbetsmannakommittén för Transportfrågor (NÄT)

initierade projektet Vejstandard og Transportomkostninger (VETO) har

man försökt att kvantifiera hur beläggningsstandarden inverkar på trafi-

kantkostnaderna.

I samlingsbeteckningen beläggningsstandard ingår bl a begreppet textur

varmed vanligen avses beläggningsytans skrovlighet, såväl fin som grov.

Förutom andra effekter bedöms beläggningstexturen också vara av

betydelse för däckslitaget och därmed också för en del av trafikantkost-

naderna.

I föreliggande rapport redovisas däckslitagemätningar som utförts inom

VETO-projektets ram i Danmark under hösten 1985 på vägar med

slitlager av olika textur. Slitlagren utgjordes dels av pulverasfalt (när-

 

mast motsvarande svensk asfaltbetong) och dels av overfladebehandling

(i Sverige ytbehandling).

Mätningarna har utförts med svensk utrustning och personal från väg-och

trafikinstitutet i Sverige i samarbete med personal från Vejlaboratoriet i

Danmark.
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2. BAKGRUND

Den naturliga däckförslitningen dvs den som uppstår vid körning med bil

har inom Norden studerats både i Sverige och Finland.

De svenska undersökningarna utfördes i en första etapp på nylagd

asfaltbetong (MABgT, TD ca 0,8 mm) och på nylagd ytbehandling (Yl, TD

ca 3,2 mm), båda ytorna med tämligen lika linjeföring. Resultatet visade

att ytbehandlingen slet däcken ca 50% mer än asfaltbetongen (Backman

1979).

I en andra etapp utfördes slitageprov på trafikerad asfaltbetong

(MABlZT, 20-106 axelparsöverfarter) och på trafikerad ytbehandling (Yl,

2-106 axelparsöverfarter). Undersökningen visade att även trafikerad

ytbehandling slet däcken betydligt mer än trafikerad asfaltbetong (ca

70% mer, Kihlgren, 1980). Absolutvärdena på slitaget antydde att

trafikerade beläggningar sliter däck mindre än nylagda men slitagerela-

tionen ytbehandiing/asfaltbetong är troligen för hög och måste bedömas

med försiktighet eftersom ytbehandlingen i den andra etappen hade

utsatts för 10 ggr färre axelöverfarter och dessutom *hade betydligt

sämre linjeföring. Båda faktorerna medverkar till att öka den nämnda

slitageproportionen.

En experimentell undersökning liknande de svenska såtillvida att den

avser studium av "naturligt däckslitage" på vägbeläggningar in situ har

också utförts i Finland (Sistonen, 1982). Man jämförde asfaltbetong

(A825, TD 0,66 mm) med ytbehandling (SIP, TD 2,941L mm) och fann att

ytbehandling förbrukade 0,26 mm slitbana/1000 km körsträcka och

asfaltbetong 0,16 mm/1000 km dvs en slitagerelation ytbehandling/as-

faltbetong på ca 1,6. Det finska resultatet företer en överraskande likhet

med det svenska.

Även det svenska materialet borde - åtminstone teoretiskt - kunna

användas för en beräkning av det absoluta däckslitaget per km körd

sträcka därmed utgöra underlag för en livslängdsberäkning eller ett

"miltal" för däcken sedan experimentella data omräknats och refererats

till en "normaliserad" linjeföring med hjälp av en slitagemodell (Grosch

och Schallamach, 1961, Sullivan, 1977).
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Den använda undersökningstekniken lägger emellertid hinder i vägen. För

att vara säker på enhetlig jämnhet och textur måste försökssträckan

vara kort men å andra sidan ska körsträckan samtidigt vara lång för att

 

däckslitaget ska bli väl mätbart. Detta medför att ett stort antal

vändningar måste göras med»undersökningsfordonem I en studie (Ohlsson,

1984) har visats att dessa vändningar vid de svenska undersökningarna

kan _ha svarat för inemot hälften av det totala slitaget. De flesta

vändningarna har då heller inte ägt rum på den för slitagemätningen

aktuella beläggningen.

För att få en renodlad bild av däckslitaget på ytbehandling (Yl, TD ca

2,6 mm) i förhållande till slitaget på asfaltbetong (MABIGT, TD ca 0,8

mm) utförde väg- och trafikinstitutet en laboratorieundersökning härav i

Nestes provvägsmaskin i Finland (Ohlsson, 1985). Undersökningen utför-

des med normalstora bilhjul vid konstanta temperaturförhållanden och

utan andra krafter på däcken än de som uppstår vid ren frirullning under

normal hjulbelastning således helt i frånvaro av driv, broms- och

sidkrafter. Som väntat blev också absoluta slitaget mycket ringa. l a 2

g/l000 km svarande mot livslängder av storleksordningen #00 000 a

800 000 km per däck. Eftersom det är fråga om ren frirullning kan

naturligtvis inte slitagevärdena utan vidare användas för fordonskost-

nadsberäkningar.

Slitagerelationen ytbehandling/asfaltbetong blev vid Neste-undersökning-

en ca 2,5, dvs högre än vad som tidigare erhållits vid landsvägsproven.

Detta kan bero på att provvägsmaskinens konstruktion gjorde det nöd-

vändigt att fästa ytbehandlingens pågrus med epoxi i stället för med

bitumen. Detta kan ha bidragit till att ytbehandlingen fick en aggressiva-

re textur trots att detta inte kom till uttryck i texturdjupsdata.

Sammanfattningsvis vågar man hävda att däckslitageundersökning genom

körning med vanliga bilar inte är en billig teknik och framför allt inte

enkel om man vill göra en rättvisande jämförelse mellan vägytor med

olika textur och kanske också jämnhet och inte har någon bra metod att

referera slitagedata till enhetlig linjeföring för vägytorna. Å andra sidan

är det strängt taget den teknik man borde ta till någonstans i slutänden

om man vill validera en modell för däckkostnadsberäkning.

VTI MEDDELANDE 481



Laböratorieundersökningar i provvägsmaskiner av olika slag kan elimine-

ra många av de problem som finns vid slitagekörningar med bil men

tillför nya, så t ex finns idag inga lätt tillgängliga maskiner som ger

möjlighet att väl kontrollerat föra in sådana däckkrafter som uppstår vid

praktisk bilkörning.

Behovet av enalternativ metod för att studera däckslitage är stort.
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3. ALTERNATIV METOD ATT MÄTA DÄCKSLITAGE

Körning med vanliga bilar för att bestämma däckslitage är som nyss

nämnts en mycket kostsam och tidsödande procedur och helt naturligt

har man därför sökt efter andra metoder som snabbare och billigare ska

kunna ge reproducerbara resultat utan att kravet på verklighetstrohet

eftersätts i alltför hög grad.

Alla forskare syns vara överens om att den största delen av däckslitaget

vid normal bilkörning uppståravid kurvtagning. En mindre del orsakas av

accelerationer och retardationer och en ännu mindre, nästan försvinnan-

de del av rullmotståndet vid frirullning rätt fram. Av I den totala

körsträckan som tillryggaläggs vid vanlig bilkörning produceras således

däckslitage på ett aktivt sätt endast av en ganska kort andelf

För att en kurva ska kunna följas måste friktion i form av sidkrafter i

 

däckens kontaktytor vinkelrätt mot hjulen ge nödvändig centripetalacce-

 

leration. Sidkrafterna är förenade med rörelse i sidled -avdrift eller Slip

 

- och uträttar således ett friktionsarbete som i huvudsak är upphovet till

däcksütaget.

Väg- och trafikinstitutet har konstruerat och byggt en enaxlig, tvåhjulig

släpvagn (Ohlsson, 1980) där hjulen kan ställas ut en viss vinkel i

förhållande till färdriktningen. Härigenom kommer hjulen på släpvagnen

att rulla med avdrift på samma sätt som för ett fordon under kurvtag-

ning. I princip kan man säga att hjulen på släpvagnen utför kontinuerlig

kurvtagning och på det sättet påskyndas däckslitaget betydligt. Det är

möjligt att variera slitaget inom vida gränser genom att variera avdrift-

vinkeln.

Metoden är känd sedan tidigare (Grosch <3: Schallamach, 1961, Southern,

1973 och Veith, 1973) och har använts i viss utsträckning av däckfabri-

kanter för att jämföra slitbanor med olika gummisammansättning. Man

har i samband härmed uppmärksammat makro- och mikrotexturens

inflytande på slitaget men såvitt bekant har man inte gjort texturen till

föremål för systematiskt studium
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Metodens fördelar ligger som sagt bl a främst i att slitaget kan förhöjas

jämfört med vanlig bilkörning vilket minskar både kcstnader och tid för

en undersökning. Vidare är inte slitaget känsligt för måttliga hastighets-

variationer och påverkas inte nämnvärt av olika linjeföring hos prov-

sträckorna. En nackdel är emellertid att resultatet måste översättas till

slitage vid bilkörning" antingen med en omräkningsmodell eller en

praktisk validering om det ;ska kunna användas vid däckkostnadsberäk-

ningar.
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4. ANPASSNING AV DEN ALTERNATIVA SLITAGEMETODEN

TILL VETOPROJEKTET

Väg- och trafikinstitutet har prövat den egna slitagevagnen vid några

tillfällen. Den har fungerat väl såtillvida att däckslitaget i stort sett

förhöjdes i den utsträckning som beräknats i förväg dvs väl mätbart

slitage uppstod redan efter 50-70 km körning. Slitaget var emellertid

inte helt jämnt fördelat över däckens slitbana vilket bedömdes bero på

att den valda "toe out"-vinkeln var för stor (#0 per hjul).

Vidare var slitageresultatens reproducerbarhet vid upprepningar mindre

god vilket på goda grunder antogs bero på att temperaturförhållanden,

nederbörd m m varierade kraftigt vid de preliminära undersökningarna.

Med stöd av utländska erfarenheter (Veith, 1973) minskades "toe out"-

vinkeln till 20 (fortfarande räknat per hjul) samtidigt som erforderlig

körsträcka för mätbart slitage kalkylerades till ca lOO km. Med avseende

på slitagejämnheten skulle det ha varit önskvärt med en pendlingsrörelse

mellan +20 och -20 - alltså från toe out till toe in -men varken tids-

eller kostnadsram ansågs kunna rymma detta.

Litteraturen (Grosch, 1967) antyder att bl a däckslitbanans temperatur

är bestämmande för slitaget och att det skulle vara möjligt att samordna

slitagedata från prov vid olika väderleksförhållanden med hjälp av

temperaturdata. I det syftet monterades på slitagevagnen en fjärravläst

infratermometer som gjorde det möjligt att i stort sett kontinuerligt och

under körning mäta temperaturen på däckslitbanan, vägbanan och omgiv-

ningen.

Med dessa åtgärder ansågs utsikterna goda att genomföra däckslitage-

mätningarna inom VETO-projektet med vagnen.
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5. MÄTSTRÄCKOR

Genom Statens Vejlaboratoriums i Danmark försorg utvaldes fyra sträck-

or - var och en med så enhetlig yta som möjligt - enligt följande.

. l. Hldv 463, 3,9 km, ytbehandling 8/l2 utförd 1984, i fortsättningen

kallad GB 84.

2. Hldv 463, 9,2 km, ytbehandling 8/12 utförd 1977, i fortsättningen

kallad GB 77.

3. Hldv 452, l4-,237 km, pulverasfalt (asfaltbetong) max 5 mm sten, lagd

1984, i fortsättningen kallad PA 84. '

4. Hldv l#38,, 6,2 km, pulverasfalt (asfaltbetong) max 12 mm sten, lagd

1977, i fortsättningen kallad PA 77.

Friktions- och jämnhetsmätningar på de fyra sträckorna har utförts av

Statens Vejlaboratorlum. Närmare uppgifter om sträckornas belägenhet,

använt stenmaterial, bitumen m m återfinns i bilaga.
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6. TEXTURMÄTNINGAR

Det beslöts att beläggningarnas textur skulle ägnas större intresse än vad

som skett tidigare vid väg- och trafikinstitutets slitagemätningar. Rent

allmänt råder stor enighet om att texturen har stor betydelse för slitaget

men meningarna är delade om i vilken grad mikrotexturen resp makro-

 

texturen inverkar.

Mikrotextur. Tyvärr finns för närvarande ingen fältmässig utrustning för

 

att studera beläggningsytors mikrotextur. Som nödlösning valdes därför

att mäta friktionen med TRRL:s pendelinstrument (friktionspendeln)

vilket sägs ge ett uttryck för mikrotexturen förutsatt att ytan inte är

alltför skrovlig.

Mätningarna utfördes i höger hjulspår med fem prov på tre representati-

va ställen på varje sträcka och gav följande resultat:

Tabell 1 Pendelmätningar (mikrotextur)

 

Sträcka Beteckn. Nr 1 Nr 2 Nr 3 M

 

1 GB 84 78 82,2 75,8 78,7

2 08 77 64 66 65 65

3 PA 84 64,6 67,4 66 66

4 PA 77 67,8 68,8 71,8 69,5

        

Makrotextur. Makrotexturen studerades med institutets mobila lasertex-

 

turmätare samt i två omgångar medelst sandutfyllnadsmetoden (sand

patch).

Den första omgången sandutfyllnadsmätningar utfördes i nära anslutning

till slitageproven av Statens Vejlaboratorium och den andra omgången

omkring en månad senare av väg- och trafikinstitutet i samband med

lasertexturmätningarna. Proven utfördes i båda omgångarna vid samma

stationer som pendelfriktionsmätningarna tidigare och med stenmaterial
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av samma ursprung och fraktion (Baskarp 0,125-0,250 mm). Varje institu-

tion använde sin egen mätcylinder och utstrykare. Resultatet framgår av

tabell 2.

Tabell 2 Sandutfyllnadsmätningar (makrotextur)

  

Sträcka Beteck. Medelvärde av texturdjup
mm

Da SV

1 GB 84 2,45 1,78

2 GB 77 1,02 1,06

3 PA 84 t" 0,41 0,25

4 PA 77 0,93 0,66

      

Som nämnts studerades makrotexturen också med väg- och trafikinstitu-

tets bilmonterade lasertexturmätare. I detta instrument utnyttjas reflek-

tionen av ett mycket smalt, vertikalt riktat laserljusknippe för att under

El<örning utföra en kontinuerlig djupmätning dvs finprofilering av vägytan

efter ett spår.

Mätningarna utfördes i det här aktuella fallet vid 50 km/h samt av

körtekniska skäl i vänster hjulspår. Resultatet framgår av följande

tabell. I tabellen har texturdjupet korrigerats till att svara mot sandut-

fyllnadsdata i tabell 2 (RMS-värden enligt lasertexturmätningen har

multiplicerats med två).
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' Tabell 3 Texturmätningar med laser (makrotextur)

     

Sträcka Beteckn. L Texturdjup mm
Storskaligt Finskaligt Sammantaget
vâgl 100-10 mm -vâgl 8-2 mm vågl 100-2 mm

1 GB 84 1,96 0,76' 2,10

2 OB 77 1,30 0,62 1,44

3 PA 84 0,30 0,22 0,38

4 PA 77 0,66 0,26 0,72
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7. SAMBAND MELLAN TEXTURMÄTNINGARNA

I fig. 1 har danska och svenska sandutfyllnadsdata plottats mot texturda-

ta från lasermätningarna.

    

   

  

mm

2,5 ->

2,0 - PA 84 PA77 0877

1,5 5*

U
D

.E
'å

ä 1,0 --
C
0

m .

0,5 --

danska dold 4»

svenska dold 0

I I 7 r
0 0,5 1:0 1,5 . 2,0 2,5 mm *

Texlurmülningur med laser

Figur 1 Samband mellan makrotexturmätningar

Sambanden är linjära och starka - korrelationskoefficienten för det

danska materialet är 0,92 och för det svenska 0,99. Vidare är överens-

stämmelsen sandutfyllnadsdata/laserdata nära numerisk för det danska

materialet - lutning 1,05 - medan det svenska är något sämre i detta

avseende - lutning 0,80.
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Om man så granskar de enskilda vägytornas läge i texturavseende så ser'

man att GB 84 är skrovligare än 013 77. Detta är naturligt. De båda

ytbehandlingarna är uppbyggda med samma stenfraktion 8/12 men mer

trafik har gått fram på 05 77 än 08 84 eftersom de båda ligger utefter

samma vägsträcka utan mellanliggande korsningar.

I PA 77 förekommer en fraktion grövre sten 8/12 som helt saknas i PA

84. Detta är uppenbarligen orsaken till att PA 77 - trots dess högre ålder

och därmed större trafikmängd är skrovligare än PA 84.

I fig 2 har data från pendelfriktionsmätningarna plottats mot texturdata

(8-2 mm våglängd).

      

PA 84.. ...PA77 05 77 088A
80 .. i_

G

'E
3
g 70 -- +
C

å: + +

60 I 4 I I i
0 0,25 0,50 0,75 1,00 mm

Fin mokrotextur

 

Figur 2 Pendeldata mot makrotexturdata

Det finns - och behöver heller inte finnas - något samband mellan dessa

storheter. Om man bara ser till pendeldata finner man bl a att 08 77 har

' lägre värde än 08 84, vilket med all sannolikhet beror på att GB 77

polerats mer av trafiken. Av samma skäl borde PA 77 ha lägre värde än

PA 84 men i själva verket är det tvärtom.
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8. MÃTNINGARNAS GENOMFÖRANDE

gick. 8 st nya däck (i fortsättningen benämnda 1-8) Gislaved Speed 216

1755R14 anskaffades och kördes in så att luftpipor och formskägg

avlägsnades. Den vid tidigare undersökningar .använda däcktypen Speed

116 kunde inte längre erhållas. Två speciella transportdäck iordningställ-

des.

Toe ouwinkel. Före transporten till Danmark anbringades en från drag-

 

fordonets förarplats manövrerbar omställningsanordning för toe outvin-

keln med anslag för 0 och 20. Därigenom blev det enkelt att snabbt

parallellställa hjulen vid vändningar och eventuellt vid framkörning till

mätsträckorna. Toe outvinkel 20 per hjul användes genomgående vid

mätningarna.

Vägningsstation. Genom Staten-s Vejlaboratoriums förmedling ställdes en

 

lokal i- närheten av provsträckorna till institutets förfogande där rengö-

ring, torkning och vägning av däcken på för ändamålet av institutet

medförd våg (20 kg : 1 g) ägde rum. Dessutom förvarades däck och annan

utrustning i utrymmet.

Körning. I korthet kan proceduren vid mätning på en enskild sträcka

beskrivas enligt följande. Två urluftade däck på fälg utan ventiler

vägdes, och luftades kalla till 190 kPa. Slitagevagnen kördes med

parallellställda transporthjul och de nu nämnda mäthjulen i dragfordonets

bagageutrymme till mätsträckan. Vid mätsträckan monterades mäthju-

len, toe out ställdes till 20 varefter körning 100 km med 60 km/h vidtog.

Eftersom alla sträckor var kortare än 10 km blev det fråga om

vändningar och körning åt båda hållen. Vid vändningarna parallellställdes

hjulen. Efter avslutad körning demonterades mäthjulen och transportera-

des till vägningsstationen där de rengjordes och lämnades att torka till

nästa dag. Genom att åtta däck disponerades 'var det möjligt att

konditionera alla använda däck lika länge före vägning och ändå göra

kontinuerliga slitagekörningar.

I princip tillgick körningarna som ovan beskrivits på alla fyra mätsträck-

orna. Däckslitaget på varje mätsträcka undersöktes två gånger men med

olika däckuppsättningar.
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9. RESULTAT
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I följande tabell 4 har såväl resultatet av slitagemätnlngarna som

temperaturer Och väglagsuppgifter för hela undersökningen sammanförts.

Tabell 4 Slitage- och'temperaturdata

 

       

 

            

Körn. Sträcka Däcknr O-vikt Slutvikt 'Slitage Medelv. Temperatur 0C Anm.
pr däck

nr sida ä 9 g 9 g , Däck Väg Luft väglag

1 v 14991 14941 50 1 1
1 PA 77 5535 13,3 12,0 10,7 ?Regn

2 H 15487 15425 52 l

3 v 15445 15409 35
2 05 77 35,5:0,5 27,2 12,0 12,0 554519:

4 H 15543 15505 37 1

7 v ä 15332 15281 51 _ 1
3 V 08 84 I 5 , 50,5:0,5 33,5 15,3:15,5 fuktigt

8 H 1 15448 15398 50

5 0 g 15412 15352 50
4 PA 84 : 53,5:3,5 3_,0 15,4 15,8 torrt

5 H l 15374 15307 57

1 v 14941 14870 71
5 PA 84 1 71:0 27,7 9,1 9,7 5045191

2 H 1 15425 15354 71

7 v 15281 15241 l 40
5 08 77 i 40,5:0,5 33,9 13,0 15,7 fuktigt

8 H 15398 15357 1 41

3 v 15409 15342 5 57 1
7 05 84 i g 51,5:5,5 35,5; 18,1 15,5 torrt

; 4 H 15505 15450 1 55 1 3

1 5 v , 15352 15322 i 30 å ä
8 PA 77 g 1 32,5:2,5 30,41 13,8112,9 torrt

1 5 H 15307 % 15272 1 35 5 i
l 1 +4' ) L 1
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10. DISKUSSION AV RESULTATET

Allmänt finner man att slitaget ligger i det i förväg kalkylerade

området. Data från Grosch och Schallamach (1961) visar på ett slitage

 

vid 20 avdrift - avdrift är detsamma som toe outvinkeln här - som är ca

3 mm slitbana per lOOO km körsträcka. Med relationen lOO g gummi per

mm slitbana skulle det svara mot ca 30 g per 100 km körd sträcka dvs i

samma storleksklass som man funnit här.

Skillnaden i slitage mellan vagnens båda hjul för en och samma sträcka

är genomsnittligt ganska måttlig o ca 5 g eller ca 10%. Man kan knappast

vänta sig bättre vid experimentella undersökningar av det här slaget.

Den kan dock variera mellan 0 och 12 g utan att man kan skönja något

mönster på så vis att en viss sträcka, en viss kombination av däck eller

en viss hjulsida på vagnen utmärkersig.

Skillnaden i slitage vid upprepade körningar på samma sträcka är för

GB 84 ll g, 08 77 1+ g, PA 84 7,5 g och för PA 77 23,5 g. Skillnaden för

de tre första mätsträckorna är acceptabel men för den sista, PA 77,

 

avsevärt större än man borde ha rätt att vänta.

Däcktemperaturen dvs slitbanegummits temperatur i själva kontaktytan

 

är enligt litteraturen av den allra största betydelse för däckslitaget. Den

sägs avspegla sammanlagda effekten av slitagets intensititet (dvs här toe

outvinkeln), omgivningstemperatur, vatten på vägytan etc. Nu är det

naturligtvis inte möjligt att studera däckytans temperatur i själva

kontaktområdet utan man blir av praktiska skäl hänvisad till att mäta

den såsom här med en viss fördröjning på punkter av slitbanan som strax

innan har befunnit sig i kontaktområdet och rullat ut därifrån. I

diagrammet, fig 3, har slitagevärdena_ representerats som funktion av

nämnda däcktemperatur.

VTI MEDDELANDE 481
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Fig 3 innehåller i och för sig ingen information utöver den som finns i

tabell 4 men man ser åtminstone tydligare att den första mätningen på

PA 77 ligger vid sidan om de övriga. Vid mätningen på PA 77 regnade det

ganska kraftigt vilket avspeglas i den låga däcktemperaturen. Den låga

temperaturen borde emellertid ha givit såväl lägre specifikt slitage som

'lägre avdriftvinkel/sidkraftkoefficient och alltså sammantaget lägre

totalt slitage. Men i stället hör slitaget för den första mätningen på PA

77 till de högre. Ingen förklaring har stått att finna till detta förhållan-

de.

Varje uppsättning däck användes - såsom framgår av tabell 4 - två

gånger. Det finns ingen tendens i materialet som antyder att slitaget vid

den andra körningen med en viss däckuppsättning kan ha påverkats av

den första. Om man däremot ser till upprepade körningar på samma

sträcka observerar man att den andra körningen (utom i ett fall: PA 77)

innebär högre slitage än den första. Med hänsyn till att det inte är fråga

om samma däckuppsättningar vid dessa upprepningar måste detta förhål-

lande betraktas som en ren tillfällighet.

Inverkan av fel i toe outvinkeln. Omställning av toe outvinkeln skedde'

 

ute på körsträckorna vid varje vändning av vagnen, från 20 till 0 till 20.

Slitaget är inte linjärt beroende av toe outvinkeln, i litteraturen kan man

finna ett samband med den ungefärliga lutningen 3,5 g gummislitage per

1000 km körsträcka och grad avdrift just i ZO-läget. Det praktiska

inställningsfelet för toe outvinkeln kan högst ha varit :5' dvs 6 g/100 km

skillnad om alla fel vid första körningen på en sträcka varit positiva och

vid upprepningen på samma sträcka varit negativa. Fel i toe outvinkeln

förklarar således inte skillnaden mellan första och andra körning på PA

77 men kan möjligtvis bidra till motsvarande skillnader för de övriga

sträckorna.

Samband mellan textur och slitage. I fig 4 har slitaget presenterats som

 

funktion av lasertexturdjup (våglängd 100-2 mm) och pendeldata. Något

ordnat samband mellan data kan inte spåras. Man måste helt enkelt avstå

från att med här erhållna texturdata förutsäga något om däckslitaget.

VTI MEDDELANDE #81
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ll. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER

Kvoter för däckslitaget på ytbehandling (0B) visavi slitaget på asfaltbe-

tong (PA) har beräknats ur undersökningsresultatet till:

OB84 0577
PA 84 = 078 Od PA 77

 

 

:ca 1,2

det vill säga den nya asfaltbetongen (PA 84) sliter däck ca 20 % mer än

ytbehandlingen av motsvarande ålder (05 84) och den äldre ytbehandling-

en (08 77) sliter däck ca 20 % mer än asfaltbetongen av motsvarande

ålder (PA 77). Då har den första körningen på PA 77 utelämnats av skäl

som tidigare framförts.

Resultaten avviker radikalt från vad som kommit fram vid landsvägskör-

ningarna i Sverige dels 1978, W = ca 1,5 och dels 1980,
Yl trafikerad _
MAB trafikerad '
högt på grund av att sträckornas linjeföring inte var likvärdig.

 

ca 1,7. Det sistnämnda värdet bedöms dock vara något

Visserligen har inte samma mätmetod använts vid mätningarna i Sverige

och Danmark men den alternativa metod som kom till bruk i Danmark

valdes efter noggranna överväganden med den utgångspunkten att slita-

get skulle ske snabbare men på likvärdigt vis.

Vid undersökningen erhållna texturdata erbjuder ingen acceptabel sorte-l

ringsgrund för slitagevärdena. Det är uppenbart att man trots alla försök

som har gjorts har för lite kunskap om texturens inverkan på slitaget.

Det gäller då främst effekter av mikrotexturen som ännu inte kan mätas

tiüförütügt.

Man måste således låta sig nöja med de slitagerelationer man funnit för

just de här undersökta ytorna, PA 77, PA 84, GB 77 och GB 84. l

Resultatet tillåter varken generaliseringar eller uppställning av en

modell för däckkostnadsberäkningar. Det enda allmänna omdöme som

stöds av tidigare svenska undersökningar är att äldre beläggningar är

skonsammare mot däck än nya.

VTIMEDDELANDEQSI
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1986-01-03
Rebus nr. ?1506

EB/JGH

NÄT-projektet: Vejstandard gg tran5p0rtcmkostninger

Dakslitagemálinger i Nordjylland 1 sept. 1985

Oplysninger om STENMATERIALER m.m. i slidlagene

l)

2)

3)

Hldv. 463, km 13.3 - 17.2

OB fra 1984

 

 

- Lokal knust grusgravsmateriale fra Superfos' grusgrav,

Glasborg på Djursland

- Indhold af flint: 15%

- Gradering: 8/12

- Flisethedstal: f - 1,42

48,0- Sprødhedstal: s

(sigte: B-ll,3)

- Bindemiddel: BSOO fra Nynäs

(Oplyst af Gunnar Pedersen, Superfos, tlf.: 07-18.05.ll).

Hldv. 463, km 19.6 - 28.8

 

OB fra 1977

 

- Stenmateriale: Rønne granit

- Gradering: 8/12

1,30

38

- FlisetheÖSCal: f

- Sprøáheástal: s

(sigte: 8-ll,3)

- Bindemiddel: B7OO fra LP

(Oplyst af Gunnar Pedersen, Superfos).

Hldv. 452, km 14.830 - 19.700

PA fra 1984

 

- Stenmaterialet sammensat af:

(5,5 dele) Stenmel af svenske skarver

(5,2 dele) 2/5 svenske skarver

(2 dele) 2/5 calc. flint

- Bitumen % = 6,2%

(Oplyst af Erik Hove fra R&S Belagningsteknik,
tlf.: 08-92.31.00).



44+

4) Hldv. 438, km 6.4 - 12.6

50 PA fra 1977

 

- Stenmaterialet sammensat af:

(5 dele) 0/3 stenmel af svenske skarver
(1,5 dele) 0/3 vasket sand

1 del) 2/5 svenske skarver "Bakkermann"

(1,5 dele) 8/12 skarver "Bakkermann"

<3 dele) 2/5 calc. flint

- Bitumen % = 5,8% .

(Oplyst af Erik Hove fra R&S Belegningsteknik).

 

Oplysningerne er fremskaffet af akademiingeniør Kirsten Laur-

sen, Vejdirektoratets Drifts- og vedligeholdelsesafdeling.

E. Bärenholdt




