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FÖRORD

I samband med redovisningen av experimentella och teoretiska studier

inom projektet Vejstandard og Transportomkostninger (VETO) 1986-04-22-

-23 efterlystes de undersökningar och analyser av däckslitage som väg- och

trafikinstitutet utfört tidigaremen som inte redovisats annat än i form av

interna arbetspromemorior.

Det ansågs angeläget från referenssynpunkt att i framtiden på ett bättre

sätt ha tillgång till detta samlade material och det beslöts därför att

publicering skulle ske i serien VTI Meddelanden_ utan andra än rent

redaktionella ändringar.

Publiceringen nu innebär att den kronologiska ordningen bryts eftersom

materialet i tiden ligger före erfarenheter som vunnits exempelvis vid

undersökningarna som redovisas i VTI Rapport 295, 1985, däckslitage på

asfaltbetong och ytbehandling i Nestes provvägsmaskin och i VTI Medde-

lande 481, 1986, Däckslitagemätningar inom VETO-projektet utförda på

Jylland 1985. Viss försiktighet måste därför iakttas vid läsning av slutsat-

ser och omdömen i föreliggande material.

VTI MEDDELANDE 492





W
N
!
-

-
»
-
-

-
-

-
»
-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

ö
y
y
y
m
r
u
m
w

N
?
F
P
P
P
P
P

N
o
v
a
-
p
m
m
»
-

-
P

0
O

O
F
F
F
F
F
P
P
P

O
O
N
m
U
'
I
-
P
W
N
H

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

FÖRORD

PROVNING AV NY MÄTMETODIK FÖR ATI JÄMFÖRA
OLIKA VÄGYTORS SLITVERKAN PÅ BILDACK

Sammanställning av promemorior 1981-06-01
och 1981-08-04, E Ohlsson

Tillverkning av mätvagn
Funktionsprovning av mätvagnen
Valideringsprov med mätvagnen
Bilproven felaktiga
Proven med mätvagnen felaktiga
Principen felaktig
Vagnens inställningar felaktiga
Stort slumpfel på grund av få observationer
Fortsatta valideringsprov med mätvagnen

VÄGYTA - DÄCKSLITAGE

Promemoria 1982-03-17, E Ohlsson

SAMBAND MELLAN LINJEFÖRING OCH DÄCKSLITAGE

Promemoria 1982-04-30, E Ohlsson, M Lidström

Inledning
Litteraturgranskning
Däckslitagemodell
Preliminär provning av modellen
Förslag till fortsatt arbete
Referenser '
Appendix

EXPERIMENTELL BESTÄMNING AV DÄCKSLITAGE VID
UPPREPADE VANDNINGAR PÅ VÄG

Promemoria 1984-03-30, E Ohlsson

Bakgrund
Mål
Metod
Resultat

Diskussion av resultatet .
Slutsatser
Referenser

Bilaga

VTI MEDDELANDE l192

Sid

m
O
N
M
M
M
-
P
W
U
J
H

p
-
o

,
n
n
-
n

15

15
15
19
20
21
23
24

27

27
27
27
28
29
31
33
311-





1. PRÖVNING AV NY MÄTMETODIK FÖR ATT JÄMFÖRA OLIKA

VÄGYTORS SLITVERKAN PÅ BILDÄCK

Sammanställning av promemorior 1981-06-01 och 1981-08-04

Evert Ohlsson

1.1 Tillverkning av mätvagn

Baserat på ett planprojekt, redovisat i VTI Meddelande 220 har institutet

föreslagit en metod för att åstadkomma påskyndat däckslitage för att

snabbt kunna jämföra olika vägytors slitverkan.

Metoden bygger på körning med en speciell, enaxlig mätvagn med två hjul

som kan ställas utåt (toe-out). Mätvagnen dras med en vanlig personbil över

de sträckor som ska studeras och genom utåtställningen av hjulen erhålls

ett förhöjt däckslitage. Överslagsmässigt ska det däckslitage som erhålls

på det sättet (4-80 toe-out) svara mot det slitage som uppstår vid vanlig

bilkörning över en 100 gånger så lång sträcka.

Klartecken för tillverkningen av mätvagnen gavs av vägverket 1981-09-05

och anskaffning av halvfabrikat påbörjades omedelbart. VTI verkstad hade

vagnen färdig för preliminär provning i slutet av oktober,_ fig. 1.1.
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1.2 Funktionsprovning av mätvagnen

Funktionsprov ägde rum 1981-10-28 på VTIs gård eftersom vagnen ej var så

klar att den fick framföras på' allmän väg. Det begränsade utrymmet

medgav körning med endast 20 km/h i en ovalformad bana. Underlaget

utgjordes av våt MABlZT och lufttemperaturen var +70C. Efter 25 km

körning var slitaget på höger hjul 84 g och på vänster hjul 140 g, medelvärde

alltså 112 g. Den ganska avsevärda skillnaden mellan höger och vänster sida

bedömdes ha samband med den ensidiga körningen i vänster varv. Beklag-

ligtvis ägde ingen omkastning av körriktningen rum.

Specifika slitaget beräknades till 1,3 x 10"3 g/ Nkm. Resultatet ansågs

allmänt sett så lovande att färdigställandet av mätvagnen fortsattes. Den

var helt klar och besiktigades 1980-11-11. Tyvärr hindrade en frost- och

snöperiod alla vidare körningar under november.

1.3 Valideringsprov med mätvagnen

Körningarna utfördes 1980-12-15 (vecka 51) på provsträckor på E4 (Mjölby-

Väderstad) resp 209 (Norrköping-Ö Husby). Den förra sträckan var belagd

med MABlZT (trafik 20 x 106 axelpar) och den senare med Y1 (trafik 2 x 106

axelpar). Samma provsträckor användes för övrigt av Kihlgren veckorna

36-41 1981 vid däckslitageprov med bil.

Lufttemperaturen var +6OC, vägbanorna våta men helt fria från sand och

andra synbara föroreningar.

Fyra nya däck av samma typ som brukats tidigare vid slitagemätningar kom

till användning, nämligen Gislaved 175 SR-15. Två däck användes på E4 och

två på väg 209.

Körhastigheten var 70 km/h. Totala körsträckan på varje avsnitt var 80 km

och eftersom provsträckelängden var ca 10 km blev det alltså fråga om fyra

"vändor" på varje avsnitt.
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Slitaget bestämdes genom Vägning av derengjorda däcken före och efter

körning. Resultatet framgår av följande tabell 1.1.

Tabell 1.1 , Däckslitage på MABIZT och Yl

  

Beläggning Viktförlust g/ 80 km och #0 toe-out

Vänster sida Höger sida ' Medelvärde

MAB lZT 105 ' 85 95

Yl - 50 , 10 30

      

Tabellen antyder i all sin enkelhet att däckslitaget är ca 3 ggr större på

asfaltbetongen än påytbehandlingen.

Backman fann att ny ytbehandling slet däck 50-80% mer än ny asfaltbetong

(VTI Meddelande 130) och Kihlgren fann att gammal ytbehandling slet däck

ca 70% mer än gammal asfaltbetong (VTI Meddelande 236). I det senare

fallet är det också fråga om exakt samma provsträckor som vid den här

aktuella körningen.

Vid proven med bil har man alltså funnit att ytbehandling sliter däck mer än

asfaltbetong. Varför nu ett helt omkastat resultat och i en sådan proportion

(3 ggr)?. Vad kan orsaken vara?

1.4 Bilproven felaktiga

 

Knappast troligt. Både Backman och Kihlgren har fått samma resultat.

Observationer av mönsterdjup och vikt pekar åt samma håll (störst slitage

på ytbehandling) även om proportionerna inte överensstämmer.

Den enda väsentliga invändningen gäller inverkan av detvära vändningarna

vid provsträckornas ändpunkter. Inverkan på slitaget härav bör väl dock

snarare vara kvantitativ än kvalitativ.
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1.5- Proven med mätvagnen felaktiga

l.5.l Principen felaktig

 

Vissa tvivel om principen anfördes redan i VTI Meddelande 220, sid 7. Det

ifrågasattes om inte mätningarna borde äga rum med konstant sidkraft

istället för konstant avdriftsvinkel. Vid en diskussion i maj 1981 berättade

emellertid dr G Lees, Birmingham University, att man vid Dunlop ansåg att

snedställt hjul (även vinklar upp till 10°) gav ett slitage som väl svarade

mot vanlig bilkörning. Uppgifterna ska snarast konfirmeras brevledes. Det

kan ju tänkas att Dunlops åsikter bygger på laboratorieprov som inte direkt

kan översättas till vägprov.

1.5.2 Vagnens inställningar felaktiga

 

Felaktiga inställningar bör knappast ha kunnat påverka resultatet eftersom

inställningarna var desamma på båda provsträckorna. För säkerhets skull

kontrollerades emellertid hjulvinklar m m med följande resultat.

0 "Statisk" toe-out totalt, med vagnen i horisontalläge 8.30

varav för vänster hjul 4.00

och för höger hjul 4.30

0 Upprepade omställningar mellan "rätt fram" och
toe-out gav största totalfel 0.20

0 Sidlutning av vagnen 7° (2: 1:8) minskade total
toe-out nu 7.830

varav minskning för mest belastat hjul 0.30

och minskning för minst belastat hjul 0.2o
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1.5.3 Stort slumpfel pågrund av få observationer

 

Här kan största orsaken till eventuella fel stå att finna. Man måste hålla i

minnet att det rör sig om en. enda körning på varje provsträcka med en

Vägning före och en Vägning efter körningen.

1.6 Fortsatta valideringsprov med mätvagnen

.Ytterligare körningar utfördes under 6 dagar veckorna 25-27 på i stort sett

samma provsträckor som tidigare, nämligen E4 (Väderstad-Ödeshög) med

MABIZT resp 209 (Norrköping-Ö Husby) med Yl.

Tyvärr var väderleksomständigheterna mycket ogynnsamma under för-

söksperioden med starkt varierande temperaturer samt omväxlande regn

och solsken, dvs våt och torr beläggning med åtföljande svårdefinierade

mellanstadier. Vid accelererade prov av den typ det här är fråga om är det

naturligtvis viktigt att inte väderleken ändras så mycket under körningarna

att jämförelsemöjligheterna inte består.

Resultaten framgår av tabell 1.2. Viktförlusterna avser summan för

mätvagnens höger- och vänsterhjul.

Tabellen visar - som tidigare nämnts - att temperaturer och vägbanans

tillstånd varierat en hel del under körningarna vilket uppenbarligen avspeg-

las i däckslitaget. Detta är naturligtvis en svaghet hos den accelererande

metoden som medför att man bara vågar jämföra slitagevärden som

erhållits vid likartade väderleksförhållanden.

Om man bortser från temperaturvariationerna (i brist på en funktionsduglig

inverkanmodell för tillfället), kasserar försöksdag på grund av det strida

regnet på fm samt grupperar om resterande material efter torr resp våt

vägyta så fås tabell 1.3.
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Tabell 1.2 Resultattabell

Dag Pass Viktförlust i"g Temp Nederbörd Beläggn_
pgr 80 km och OG ' i tillst '
4 tee-out' ,Nr <..

Yl MAB V

1 fm 230 13 - delvis våt

em 195 16 -- delvisjvât

2 fm 20 12 regn _ våt'

em 155 13 lätt regn våt

3 fm 115 19 - torr

em 170 23 - torr

4 fm 170 12 - torr

em 170x 16 - torr

5 fm 115 14 - våt

em 180 16 - torr

6 fm 55 16 . - våt

em 170 17 - torr

Tabell 1.3 Omgrupperat material

Beläggn Viktförlust i g Slitagerelation

tillst y1 MAB .Yl/MAB '

170 115. 3 '

Torr 170 170 4

180 em 170 6 em .

X 520 2 455 1.14 .1

_ 195 230 1

Vât' 55 6 fm 115 5 fm' .

X 250 X 345 0.72
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Som man kunnat vänta är slitaget betydligt mindre på våt yta än på torr

yta. Minskningen då ytan är våt är betydligt starkare på Yl än på MAB.

Denna effekt är så 'markant att slitagerelationen mellan Yl och MAB blir

helt omkastad vid växling från torrt till vått väglag. Sålunda sliter 'här

' aktuell Yl däck 14% mer än här aktuell MAB vid torrtväglag men 28%

mindre vid vått väglag.

Betydelsen av att mätningar, som avser rangordning av beläggningars

slitage-verkan, utförs vid samma väglag (väderleksbetingelser) framgår

således klart. Å andra sidan inses lätt att väghållaren rimligtvis inte kan

vara intresserad av enstaka väglagstyper utan snarare av ett med hänsyn

till trafikarbetet vägt väglagsmedelvärde för hela året.

Slitageprov med bil erbjuder i detta avseende en något bättre lösning

eftersom sådana prov pågår under betydligt längre tid men även här är

naturligtvis ensidig vädertyp under en provperiod ett hinder för generalise-

ringar av mätresultatet.

Ser man tillbaka på de tidigare undersökningarna med bil finner man att

Backman (Meddelande 130) hade torr vägbana under halva försökstiden

medan Kihlgren (Meddelande 236) redovisar att torr vägbana förekommer 2

ä 3 ggr oftare än fuktig och våt vägbana. Om den i den här lägesrapporten

påpekade effekten av vägbanans fuktighetsgrad är riktig skulle Kihlgren -

med samma fördelning våt/ torr vägbana som Backman - ha funnit mindre

skillnader mellan Yl och MAB.

Man måste således vara ytterst försiktig när man utnyttjar Kihlgrens

undersökning som referens vid validering av mätvagnen. Ytterligare ett

skäl är att man kan anta att texturskillnaderna mellan Yl och MAB inte är

desamma nu (juni 1981) som när Kihlgrens undersökning utfördes. Slutligen

har Kihlgren själv påpekat att stora skillnader i slitagerelation Yl/MAB

förekommer i hans undersökning beroende på däckets position på bilen.

En intressant fråga är också om de här refererade fortsatta validerings-

provens resultat överensstämmer med "textboken". För denna bedömning

återkallas minnet av friktionstalet som funktion av hastigheten, se fig. 1.2.
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Figur 1.2 F riktionstal/hastighet, principutseende

Om man befinner sig till höger om snittet A - A i fig 1.2, så uppträder en

omkastning av slitageresultatet om ytorna övergår från att vara torra till

att bli våta och tvärtom. Resonemanget innebär att man måste ge akt på

hastighetens inverkan, på andra sidan om snittet A - A uppträder ingen

omkastning. Det bör på ett eller annat sätt undersökas att inte det

"principiella apparatfel" som nämndes i Meddelande 220 sid 7 medverkar

till en förvrängning av resultaten, se fig 1.3.

   

Friktion

i beläggn a

A beläggn b

-få bg

B

i *e

\

ÅS avdrift (el Slip)

 

Figur 1.3 Friktionstal/avdrift, principutseende
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Vi kör enligt A, men borde köra enligt B eftersom en rättvis jämförelse

förutsätter lika prestation på a och b, dvs samma utnyttjad friktion. Vår

förutsättning för mätvagnen med den konstruktion den 'har nu är att

kurvorna för a och b har ett gemensamt förlopp vid små avdrifter. I så fall

är inte resonemanget till fig .1.2 hållbart. Vidare förutsätts i diskussionerna

kring fig 1.2 och fig 1.3 att slitaget är ungefärligen proportionellt mot

friktionen.
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2 VÄGYTA - DÄCKSLITAGE

Promemoria 1982-03-17, E. Ohlsson

Däckens livslängd ärav stor betydelse, i första hand rent privatekonomiskt

för bilägaren men i andra hand även nationalekonomiskt. Genom körsättet

kan bilföraren visserligen själv i hög grad påverka däckuppsättningens

livslängd men i grunden ligger också egenskaper hos däcket och vägytan.

Däckindustrin arbetar kontinuerligt med att försöka :framställa allt slit-

starkare däck. Där har man emellertid inte ägnat de enskilda vägytepara-

metrarna något större intresse. Man har sett som sin uppgift att förse ett

givet vägnät och bilbestånd med så bra 'däck som möjligt. Det finns således

all anledning att även pröva vägbyggnadstekniska åtgärder som långsiktigt

kan tänkas inverka på däckslitaget.

Däckslitagefrågorna accentueras av att man i framtiden räknar med att

underhålla många vägar med ytbehandling i stället för att som tidigare

förse dem med ett slitlager av asfaltbetong. Ytbehandlingen har som regel

betydligt skrovligare textur än den massabeläggning den avser att ersätta.

Förutom vinster iform av lägre underhållskostnader menar man att den nya

strategin årsgenomsnittligt sett ger ytor med bättre friktionsegenskaper.

I regel föreställer man sig vägytans textur som en av de avgörande

faktorerna för däckslitaget och underförstår med rätt eller orätt att en

skrovlig yta måste slita mer än en slät. Vägens linjeföring kan dock inte

försummas, de krafter som måste upptas i kontaktytorna däck/vägbana

genom vägens skevning, vid kurvtagning etc ger givetvis upphov till en viss

andel av däckslitaget.

Den naturliga däckförslitningen - dvs den som uppträder vid nor mal körning

med bil - är det samlade resultatet av flera komplicerade fysikaliska

förlopp. Enligt en i dag allmänt accepterad uppfattning orsakas däckgum-

mislitaget huvudsakligen av tre processer, som, särskilt då det gäller den

första och tredje processen, förutsätter någon typ av relativrörelse mellan

däck och vägbana:
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Nötning Kant'iga ojämnheter i underlaget (vägbanan) - även mycket

små sådana - skär och river loss slitbanematerial ur däcket.

F riktionen i samband med processen är vanligen hög.

Utmattning Avrundade ojämnheter i underlaget utmattar och fragmen-

terar slitbanematerialet genom upprepade formförändring-

ar. Den till processen knutna friktionen är låg.

Valkbildning På släta underlag kan mjukt slitbanematerial under inver-

kan av friktionen bilda små valkar eller rullar som succes-

sivt slits bort. Friktionen i samband med processen är hög.

De tre processerna förekommer således kombinerade i det totala slitaget.

Förutom att den tredje processens inverkan normalt är betydligt mindre än

de två övriga så är de enskilda bidragen till det totala slitaget svåra att

kvantifiera. Dessutom förekommer interaktioner: så t ex bidrar den ned-

sättning av hållfastheten hos gummit som uppstår genom utmattning till

att nötningen ökar. Det kan vidare vara värt att påpeka att villkoret om

viss relativrörelse mellan däckslitbana och vägbana är uppfyllt även vid s k

fri rullning.

Däckets slitbana som i fritt tillstånd är dubbelkrökt, ska ju plattas till

kontinuerligt i kontaktytan under rullningen och det kan inte ske utan

relativrörelser. Radialdäckets högre miltal än motsvarande diagonaldäcks

förklaras bl a av att sådana rörelser förekommer i mindre utsträckning.

Backman resp Kihlgren har undersökt inverkan av vägytans skrovlighet på

däckslitaget. Dessa undersökningar, som refereras längre fram, utfördes i

form av körprov med vanliga bilar. Det är helt klart att väl planerade prov

av sådan typ avspeglar det naturliga slitaget på ett riktigt sätt men proven

blir också mycket kostsamma och tidskrävande särskilt om man vill

upprepa dem t ex på vägytor med olika textur.

Institutet tillverkade därför en enaxlig släpvagn med två utåt ställbara (toe

out) hjul för att åstadkomma förhöjt däckslitage. Genom utåtställningen av

VTI MEDDELANDE 4-92
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hjulen (#0 avdrift) på släpvagnen erhölls samma däckslitage som vid vanlig

bilkörning över en hundra gånger längre sträcka.

Jämförelser m utförda med mätvagnen - mellan beläggningar med olika

textur blev av fler anledningar mer eller mindre ett misslyckande. Visser-

ligen fick man ett väl mätbart slitage på kort tid men samtidigt accentue-

rades inverkan av varierande försöksbetingelser, framför allt temperatur

och nederbörd. Variationer av det slaget har mindre inverkan vid körprov

med bil eftersom den längre körtiden innebär att proven äger rum under

"genomsnittsväder".

En än viktigare anmärkning är emellertid att mätvagnens princip inte är

riktig. Anta att man vill jämföra däckslitaget på två vägsträckor som inte

skiljer sig ifrån varandra i annat avseende än vägytans textur. En rättvis

jämförelse fordrar då att kravet på "lika transportprestation" på de båda

sträckorna är tillgodosett, dvs att krafter och hastigheter är lika. Mätvag-

nen i det nuvarande utförandet arbetar med konstant avdrift i stället för

konstant kraft. En komplettering av vagnen för mätning av däckslitaget vid

"lika transportprestation" är emellertid möjlicr.

Schallamach och Turner har tagit fram en formel för däckslitaget W kg/m

W=K.3.f.52

där { specifikt slitage kg/ Nm "slipenergi"

8 däckets elasticitet %

f samband friktionskraft/slip (vinkelkoefficient)

s slip (under slip inbegrips också avdrift)

Om man beaktar att f - s betyder friktionskraft ser man att Schallamachs

och Turners formel säger att däckslitaget helt enkelt är proportionellt mot

omsättningen av slipenergi. Man ser här att det nyss nämnda villkoret för

mätvagnen på lika transportprestation = konstant kraft endast tillgodoses

om slipet anpassas till den konstanta friktionskraften.

Slip för hjulen på ett fordon under drift orsakas av krafterna för framdriv-

ning, bromsning eller kurshållning. Kraftekvationerna för ett fordon ger
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således möjlighet attmed Schallamachs och Turnersuttryck ställa upp en '

modell där körhastighet, vägens linjeföring, fordons- och däckuppgifter ger

indata för beräkning av däckslitaget.

VTI har formulerat en sådan modell och prövat den preliminärt på de

förutnämnda körproven med bil. Eftersom inte specifika slitaget är känt

får man bara förhållandet mellan siitagen för olika texturer. Hittills har

inte beräkning och verklighet stämt alltför väl överens. Modellen ska

emellertid kontrolleras ytterligare med hänsyn till några felkällor:

- "Vändningarna" vid körproven med bil förvränger det experimentella

resultatet.

- Modellen tar inte hänsyn till accelerationer och retardationer som

förekommit under experimenten.

- Modellen beaktar inte inflytandet av temperaturen i kontaktytan, den

"interfaciala". Temperaturen stiger med ökat slip och ökar specifika

slitaget. Ett närmande mellan experimentella data och beräkningar kan

kanske erhållas om man ansätter däckslitaget proportionellt mot 53 i

stället för 52. Det är troligt att den minskning av totala däckslitaget man

 

konstaterar vid regn beror på avkylning av kontaktytan och därmed

minskning av Specifika slitaget.
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3 . SAMBAND-MELLAN LINJEFÖRING OCH DÄCKSLITAGE

Promemoria 1982-04-30, E Ohlsson, M Lidström

3.1 Inledning

Däckens livslängd har stor betydelse för de totala fordonskostnaderna och

det finns därför all anledning att undersöka vilka faktorer som egentligen

påverkar däckslitaget.

I det följande granskas några utländska, experimentella och teoretiska

studier på området, främst med syftet att finna vilken inverkan vägens

linjeföring har. En modell för att beräkna däckslitaget skisseras och prövas

på vid VTI tidigare insamlade slitagedata. Förslag till fortsatt verksamhet

lämnas.

3.2 Litteraturgranskning

Undersökningar av däckslitage har ägt rum i mycket stor omfattning i

Europa sedan andra världskriget. De har till övervägande del utförts av

däckfabrikanter eller institutioner knutna till däckindustrin. Ide flesta fall

har därmed också målet för undersökningarna blivit fixerat nämligen att

pröva ut slitstarka gummiblandningar för bildäck.

Trots målinriktningen och den därtill knutna undersökningstekniken kan

man dra nytta av många äldre erfarenheter som rör operativa parametrars

och vägparametrars inverkan. Sålunda konstaterade Geesink öc Prat (1956)

vid körförsök med vanliga bilar att vätan och till och med luftfuktigheten

hade stor betydelse. Vid regn kunde däckslitaget vara upp till 10 ggr mindre

än vid torrt väglag. Även omgivningstemperaturen hade stor betydelse,

l°C ökning av lufttemperaturenökade slitaget med upp till 3%. Vidare fann

man betydelsefulla effekter av såväl körhastighet som vägens linjeföring.

  

Hastighet och linjeföring interagerar naturligtvis, men vid konstanta

hastigheter i området 40-80 km/h fann man att däckslitaget kunde variera

upp till 10 a 20 gånger med förändringar i kurvradier och andra linjeförings-

parametrar.

VTI MEDDELANDE 492 '



16

Geesink år Prat (1956) diskuterade inte närmare däckslit'agets orsaker men

Gough (SC Shearer (1957) noterade att slitaget - eller rättare sagt

nötningen - framkallades av "slip", dvs den relativrörelse mellan däck och

vägbana som uppstår så snart friktionskrafter ska överföras. (För närmare

beskrivning av aktuella termer hänvisas till VTI Rapport 177, Friktions-

mätning på rullbanor och vägar). För odrivna hjul på en bil blir det då

huvudsakligen fråga om friktionskrafter genom bromsning och/eller sid-

' friktionskrafter. För de drivna hjulen tillkommer friktionskrafter genom

drivningen. Man får emellertid inte förledas att tro att ett fritt rullande

hjul utan sidkrafter inte slits. Det förekommer alltid en viss andel

"parasitärt slip", dvs glidrörelser som uppstår då den kupade däckytan breds

ut över ett i stort sett plant underlag. I förbigående sagt är detta en av

anledningarna till att radialdäck håller längre än diagonaldäck eftersom

avrullningen sker med mindre relativrörelser. Dessutom ingår i slitage-

mekanismen en viss andel fragmentering genom utmattning av slitbane-

. gummit oberoende av slip. (Slitageprocesserna diskuteras något närmare i

VTI Meddelande 220).

Gough öc Shearer (1957) menade också att förklaringen till sidkrafternas

starka inverkan på förslitningen - slitaget långt mer än direkt proportio-

nellt mot sidfriktionstalet - låg i att däckens sidostyvhet var mindre än

längsstyvheten. Här, liksom vid andra äldre slutsatser beträffande däcksli-

tage, måste man emellertid vara uppmärksam på att däckpopulationen är

en helt annan i dag. Det förekommer knappast några diagonaldäck numer.

Schallamach öc Turner (1960) härledde och Grosch öc Schallamach (1961)

utvecklade ytterligare och prövade experimentellt ett uttryck för däcksli-

tag-ets beroende av slip. Man kom fram till ett uttryck för slitaget av

formen:

w: O-F(t)- 'Cs-52 _ (1)

där

W = avnött gummimängd per enhet körd sträcka, kg/m

0 = avnötningskoefficient vid en viss referenstemperatur, dvs av-

nött gummimängd per enhet tillfört arbete, konstant för ett

givet däck, kg/Nm
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F(t) = en temperaturfunktion som tar hänsyn till att avnötningskoef-

ficienten ökar, dvs avnötningen ökar, då temperaturen i kon-

takten mellan däck och vägbana stiger

t = temperaturen i kontakten mellan däck och vägbana, den s k

interfaciala temperaturen

D = däckets elasticitet, konstant för ett givet däck under statio-

nära arbetsförhållanden

CS = däcke-ts styvhet med avseende på slip, dvs lutningen nära origo

för friktionskraft/slipkurvan, likaledes en konstant under sta-

tionära arbetsförhållanden

5 = slip

Grosch ör Schallamach (1961) angav ytterligare en parameter för slitaget

nämligen avnötningsmönstret. Förhoppningsvis ska denna inte behöva

inverka vid den relativt milda form av förslitning som normal bilkörning

medför.

Märkligt nog innehåller inte uttrycket (l) någon term som tar hänsyn till

utmattning av slitbanegummit, dvs slip noll svarar mot slitaget noll. En

sådan term bör emellertid innehålla texturen och hastigheten på något sätt

som variabler och Grosch år Schallamach (1961) diskuterar över huvud taget

inte vägytans skrovlighet.

Den av Geesinkår Prat (1956) observerade minskningen av slitaget vid vått

väglag kan således bl a förklaras av att vattnet sänker temperaturen i

kontaktytan. För övrigt anger Geesink åt Prat (1956) en ökning av relativa

slitaget från 0,5 till 5, dvs 10 gånger, vid en ökning av avdriftvinkeln från 2

till 60 vilket stämmer väl med uttryck (i).

Om man observerar att CS - 5 = friktionskraft så beskriver uttrycket (l)

däckslitaget som beroende av friktionskraftens arbete på grund av slip.

Detta stämmer väl med tankar som Gough ör Shearer (1957) framförde.

Eftersom interfaciala temperaturen beror av energiomsättningen i kon-

taktytan - dvs friktionsarbetet - så interagerar slip och temperatur. Detta
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måste man vara uppmärksam på om man vill göra accelererade däckslita-

geexperiment med förhöjt slip.

I några nyare amerikanska undersökningar har' också. Della Moretta (1974)

och Della Moretta år: Sullivan (1975) anammat hypotesen att däckslitaget är

direkt proportioneilt mot friktionskraftens arbete på grund av slip. Det är'

redovisat i den senare av skrifterna att man är något bekant med

Schallamachs och Goughs arbeten inom däckteknologin.

Della Morettas och Della Moretta öc Sullivans rapporter rör uteslutande

lastfordon, framför allt sådana som används inom skogsindustrin. Däcksli-

tagehypotesen styrks med praktiska experimenti form av bogseringsförsök

med bilar. F ramhjulen på en lastbil - testbilen - ställs med överdriven "toe

in" och bogseras av en annan lastbil medelst en dynamometerförsedd

dragstång. Ur dessa försök erhålls samband mellan dragkraft och avdrift-

vinkel. På snarlikt sätt men nu med testbilen bogserande i stället för

bogserad och med framhjulen ställda utan "toe in" fås samband mellan

dragkraft och slip. Efter några enkla korrektioner anses resultaten visa att

friktion/avdriftskurvan direkt sammanfaller med friktion/slipkurvan. Den-

na slutsats förenklar naturligtvis i hög grad fortsatt arbete med att ta fram

en däckslitagemodell men' den är en smula svår att acceptera för VTI och

kan knappast gälla personbilshjul. Moretta (1974) redovisar också resultat

från experiment för att fastställa avnötningskoefficienten (definition på

sid 16) men beskriver tyvärrinte det praktiska tillvägagångssättet.

Della Moretta ö: Sullivan (1975) föreslår följande principiella förfarande

för att teoretiskt beräkna däckslitaget för ettlastfordon vid körning över

en viss sträcka med känd linjeföring:

- Längs- och tvärkrafter på fordonet beräknas med stöd av linjeförings-

data för varje delsektion av vägsträckan. Med hjälp av fordonsgeomet-

riska data fördelas och beräknas friktionskrafterna för varje kategori

hjul (drivna resp frirullande).

- Friktionskrafter och empiriska friktion/ slipkurvor ger underlag för be-

räkning av slip för de olika hjulkategorierna.
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-= Sliparbetet som uppoffras i varje hjulkontaktyta beräknas genom multi-

plikation av slip med friktionskraft.

- Avnötningskoefficient hämtas från empiriska slitagesamband avseende

aktuella däck och vägmaterial.

- Däckslitaget för varje delsektion beräknas genom multiplikation av

sliparbete med avnö'tningskoefficient.

- Totala däckslitaget för hela vägsträckan beräknas genom summering av

slitaget på samtliga delsektioner.

Della Moretta dc Sullivan aviserar fortsatta.undersökningar, dels för att

verifiera beräkningsmodellen dels för att öka kunskaperna om friktion/slip-

samband och avnötningskoefficienter men några ytterligare rapporter har

tydligen inte publicerats offentligt. I ett brev till väg- och trafikinstitutet

nyligen låter emellertid Della Moretta framföra att nya resultat finns och

att man gärna står till tjänst med informationer.

3.3 Däckslitagemodell

 

I ovanstående ekvation (l) antas slipet verka i en riktning vilket är en

förenkling eftersom däckkrafterna verkar i planets två riktningar.

En ekvation som tar hänsyn till detta får formen:

w :y 0 o F(t) ° (CS ° 52 + CG'OLZ)

Parametrarna slip (s) och avdrift (on) i ovanstående ekvation kan skrivas om

i väggeometriska och fordonsbetingade termer, exempelvis kurvradier,

väglutningar och bilens hastighet, tyngdpunktsläge etc.

Den så erhållna ekvationen beskriver sålunda hur däckslitaget varierar med

dessa väg- och fordonsbetingade parametrar. Vid konstruktionen av denna

utvecklade slitageekvation utgår man från en matematisk fordonsmodell

med för tillämpningen lämpliga begränsningar, vilka i detta fall är att

VTI MEDDELANDE 492



20

'-1 bilens hastighet är* konstant

- dess hjulspår överensstämmer 'helt med vägens linjeföring

- inga transienta förlopp förekommer dvs övergången mellan en uppsätt-

ning data på radien etc till nästa uppsättning antas vara ögonblicklig.

För en närmare härledning av modellen hänvisas till appendix. Här redoviø

sas endast slututtrycken för ett frirullande framhjul Wi resp drivet bakhle

Wb

  

f "' YoFlt) '9 .......CR + 1... m' b 93. + gey 2
G8 Ca f+b R

1 A 2 1 f u2
wb ' Y0F(t)°° E:(CR+Cau +mgex) 4' '6;' m f+b< 'ä' + gay

-

Ovannämnda begränsningar är nödvändiga i en simulering där förarens

inverkan negligeras. En utvecklad modell utan dessa begränsningar är dock,

inom parentes sagt, möjlig att genomföra genom att utnyttja institutets

kommande körsimulator där föraren kan inkluderas som en del av simule-

ringen och själv köra den aktuella vägsträckan, definierad ur vägdataban-

kens data. En sådan utvecklad simulering är dock inte aktuell i detta skede.

3.4' Preliminärprovning av modellen

 

Den beskrivna modellen har på ett enkelt sätt jämförts med existerande

data från praktiska däckslitagemätningar på fyra vägavsnitt enligt Back-

man l978 och .Kihlgren 1980. Därvid jämfördes bortslitet däckgummi med

den slitande energi som modellen förutspår. Kvoten beskriver slitage-

konstanten "KT" som, vid en riktig modell och riktiga antaganden om
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körförlopp etc skall bli lika för styrande framhjuloch drivande bakhjul. Av

de fyra utförda mätningarna gav endast en likvärdiga värden på slitage-

konstanten.

Någon närmare analys av mätningar kontra modell är tyvärr ej möjlig på

grund av flera olika skäl:

- Mätningarna har utförts över vägsträckor där olika delar av modellen

inverkar olika. I bedömningen av vägtypen har endast vägen karakteri-

serats av maxvärden på radie och lutning. En lämpligare ansats vore en

fördelningsbeskrivning av radier och lutningar. Detta ligger dock utanför

detta planprojekt. Det är därför ej möjligt att ur testdata uppskatta

eventuella brister i modellen.

- Som nämnts ovan är slitagekonstanten temperaturberoende, vilket kan

påverka mätningarna.

- Varje körsträcka har avslutats med en vändning på vägen, vars slitande

effekt på däcken ej har kunnat uppskattas.

3.5 Förslag till fortsatt arbete

 

Av föregående avsnitt framgår att modellen inte tillfredsställande förkla-

rar däckslitaget vid praktiska prov. En trolig felkälla har bl a angivits vara

de upprepade vändningarna (600 st) på vägen som det varit nödvändigt att

företa för att tillgodose kravet på en tillräcklig total körsträcka (6000 km)

för ett väl mätbart däckslitage på ett relativt kort vägavsnitt (10 km) med

enhetlig beläggning och iinjeföring. Någon term som tar hänsyn till

vändningarna förekommer inte i modellen.

En ytterligare indikation på effekter av vändningarna är olikheter i

däckslitage mellan de båda styrhjulen. Vid mycket snäv kurva är som regel

inte kravet på ren Ackermanstyrning genom kurvan tillgodosett, dvs

fordonets hjul har inte ett gemensamt kurvcentrum.

En möjlighet att få bättre överensstämmelse mellan modell och nämnda

_ praktiska resultat (Backman, Kihlgren) skulle således kunna vara att på
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experimentell väg separat studera däckslitaget vid upprepade vändningar

och sedan korrigera för. detta. Även om inte denna ansats skulle ge

modellen bättre förklaringsgrad. kan den förväntas ge nyttiga. upplysningar

om hur framtida däckslitageexperiment skaläggas upp med hänsyn till

delsträckelängder, tillåtet antal vändningar m m.

I korthet kan tillvägagångssättet bli enligt följande:

- Däckutrustning och bil enligt Backman, Kihlgren tas fram.

 

- Trafikfri bana helst med två beläggningtyper (skrovlig och slät) rekogno-

 

seras. Banan kan vara belägen på flygfält, motorstadion eller dylikt och

bör vara omkring 1 km lång.

- Banan trafikeras fram och åter med fordonet enligt ovan tills ca 200 a

 

300 vändningar erhållits. Max hastighet 90 km/h. Däckslitaget mäts.

- Största vikt läggs vid att accelerationer, retardationer och vändningar

utförs som vid de tidigare experimenten. Eventuellt kan däckslitaget

behöva mätas vid flera tillfällen.

En undersökning som skisserats ovan inklusive test om modellanpassningen

blir bättre om hänsyn tas till vändningsslitaget bör kunna utföras för

50 kkr.
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3.7 Appendix

Enkel fordonsmodell

Sambandet mellan tyngpunktens rörelse och inverkan av

yttre krafter kan skrivas 15e VTI Meddelande nr 4)

Fxm (ü-V°r) =

m (vw-r) = Fy (AJ)

Jz°r = 242

Eftersom vi antagit att bilen följer vägens linjeföring

och drivs med konstant hastighet blir

u 0 0

Dessutom kan sidohastigheter och accelerationer antagas

små

varför

Fx = 0

2
F = m' Ry u /

M = 0

De yttre krafter som påverkar fordonets rörelse är

däckskrafter, luftmotstånd och, vid lutande väg, gra-

vitationen.

Däckskraften, som angriper i kontaktytan mellan däck

och vägbana, kan delas upp i krafter för framhjul fo,

ny respektive bakhjul Fbx, Fby. Luftmotstånd.ooh gra-

vitation angriper däremot i fordonets tyngdpunkt. FTx.
F .

Ty
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Insatt blir (A.1)

fo+Fbx+FTx g 0
_ _ i _ 2 _\ V. _ V.

där f och b betecknar avståndet mellan främre respek-

_tive bakre hjulpar och tyngdpunkten.

Däckets krafter i x-led antas vara linjära funktioner

av slipet S och beroende av rullmotståndet CR.

fo g cs°sf'CR

sbx - cs:s -c
b R

På motsvarande sätt är däckskrafterna i yoled linjära

.funktioner av sidslipet eller avdrlftsvinkeln d

ny Ca°tan af - Ca'df

Fby Cd tan db - Ca db

Krafterna i tyngdpunkten, slutligen, blir

8_ . 2_ . .
FTx Ca u m 9 6x

F =-m'g°6
Ty Y

och sammantaget blir (A.2)

. . _ _ 2_ _
CS Sf+CS Sb ZCR Can mgex - 0

0* 0 _ . . =

Ca af+Ca ab m 9 By mu /R (A.3)

f Ca of = bCadb

Om avdriftsvlnüarna löses ut fås

ä

2
a 8 __ f g 96
b Ca '§+E (R + y)

2
_ b 2 ge
f+b (R + y)

\ (A04)

f

0
.
5

(I
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Under förutsättning att fordonet driva på bakhjulen

kommer däckskrafter och rullmotstånd att verka på fram-

hjulen i x-led.

 

fo = cs.Sf-CR = 0_

Sf = CR/Cg

och C '5 -C -C-uz-mge = 0
8 b R a

- _1_ 28b - C8 ( R+Cau +mg6x) (A.5)

och uttrycket för däckslitage blir

»-

'W = 7 F(t)°p'cR2 1 m b 112 96 2
f 0 Cs 'FCT -fT-b- -R-- 4.' y

2
0'

I

r _
2 2

- . _1_ -2 2 l.. _i_ 1.1.
You prcs (CR+Cau 96:9 *° ca (m f+b. (R + gay)

b
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4 EXPERIMENTELL BESTÄMNING AV DÄCKSLITAGE VID upp_

RE'PADE VÄNDNINGAR PÅ VÄG '

Promemoria 1984-03-30,' E Ohlsson

4.1 Bakgrund

Överensstämmelsen mellan VTI däckslitagemodell (Ohlsson och Lidström,

1982) och praktiska körprov (Backman, 1978 samt Kihlgren, 1980) är inte

tillfredsställande. En felkälla kan vara de upprepade vändningar (600 st)

som det varit nödvändigt att företa vid de praktiska proven - i fortsätt-

ningen för att undvika förväxlingar kallade landsvägskörningarna - för att

förena kravet på en tillräckligt lång, total mätsträcka för ett väl mätbart

däckslitage (ca 6 000 km) med det motstridiga kravet på ett tillräckligt

kort vägavsnitt för att få enhetlig beläggning över avsnittet (ca 10 km)

samt helst också jämförbar linjeföring mellan olika mätsträckor. Accelera-

tioner och retardationer vid infart 'på och utfart från de egentliga

mätsträckorna i samband med vändningsprocedurerna kan också ha haft

inverkan på däckslitaget.

4.2 Mål

Målet är i första hand att konstatera om vändningarna och de därmed

förknippade accelerationerna och retardationerna över huvud taget har

haft betydelse för totala slitaget vid landsvägskörningarna (Backman, 1978

samt Kihlgren, 1980). Om så är fallet är målet i andra hand att ställa upp en

modell som medger korrektion av däckslitagedata från landsvägskörning-

arna för att återföra dem till "vändningslösa" körningar.

4.3 Metod

På en rullbana på ett flygfält i närheten av Strängnäs ritades upp och

märktes ut en liten körslinga enligt figur 4.1. Vändcirkelradier, accelera-

tions- och retardationssträckor utgjorde en idealisering av vad som före-

kommit vid en av landsvägskörningarna (Kihlgren, 1980). Rullbanan var
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belagd med MAB 1.6, MTD enligt sandpatch 0,62 mm, läggningsår '1980.

Ytan hade inte utsatts för nämnvärd trafik.

400 m ' 500 m

                    

: A ! I ' .
I \ V E I ' . i -.

90! 3
t: ' i *

415 m 500 m 400 m

' acceleration retardation 3:5 m 3

Figur 4.1 Körslinga för vändningsprov

En Volvo 244 anskaffades till undersökningen. Det var samma biltyp som

såväl Backman som Kihlgren hade använt tidigare. Bilen utrustades med en

omgång Gislaveddäck, Speed 116, l755R14. Det var samma däck som

Kihlgren hade använt 1980 och de hade således rullat ca 6000 km. Såväl

före som efter körningarna rengjordes, tvättades, torkades och vägdes

däcken i laboratoriet på en våg med upplösningen 1 g. Under undersökning-

ens lopp kontrollerades däckens vikt kontinuerligt med en mindre noggrann

våg.

Körningarna ägderum på dagtid i augusti 1982, uppehållsväder rådde och

lufttemperaturen var 15-160C. Slingan trafikerades moturs 300 varv.

Vändningen skedde med "kryphaStighet" därefter acceleration till 90 km/h

på 500 m (ca 0,6 m/sZ) och retardation på 400 m (ca 0,3 m/sz) till vändning

med kryphastighet osv.

4.4 Resultat

Resultatet framgår av följande tabell 4.1. Data inom parentes avser

kontrollvägning på enkel våg, övriga gäller för precisionsvåg.
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Tabellen visar att totala slitaget_ är anmärkningsvärt stort", 187 g, för den

korta körsträcka det här är fråga om, ca 600 km. I runt tal torde detta svara

mot en minskning av mönsterdjupet på ca 0,5 mm per däck. Vidare ser man

att genomsnittliga slitaget på framhjulen är nära dubbelt så stort som

genomsnittliga slitaget på bakhjulen (62 g mot 33). Slutligen finner man

också att slitaget på höger framhjul ("ytterhjul") är nästan fem gånger så

stort som på vänster framhjul (100 g mot 21). Emellan de båda bakhjulen

skiljer endast 6 g med den största minskningen för vänster bakhjul ("inner-

hjul").

Tabell '4.1 Däckslitage vid vändningsprov

 

Position Vikter g

före prov efter efter efter 300 varv
100 varv 200 varv minskn.

 

FV 17.650 17.629 21

(fram vänster) (17.655) (17.650) (17.645) (17.640)

 

FH 17.397 I 17.297 100

(fram höger) (17.405) .(77.370) (17.340) (17.310)

  

BH ' 17.595 § 17.565 30

(bak höger) (17.600) (17.590) (17.580) (17.565)

BV 17.277 17.241 36

(bak vänster) (17.290) (17.278) (17.260) (17.250)

      

Totalt 187

Genomsnitt per däck 47

   

4.5 Diskussion av resultatet

 

Det står helt klart att däckslitaget på grUnd av vändningar samt accelera-

tioner och retardationer i samband med vändningarna måste ha varit_

betydande vid tidigare landsvägskörningar (Backman, 1978 och Kihlgren,

1980). Om man nämligen antar att 0,01 mm mönsterdjupsminskning svarar

mot i g gummi för Gislaved Speed 116 (framräknat ur data enligt Backman,

1978) och ansätter 7 mm mönsterdjup tillgängligt för slitage samt beaktar

att den totala körsträckan vid de rena vändningskörningarna endast uppgick
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till ca 600 km så finner man att däckens "livslängd" blir endast

600 x 7/4-7* x 0,01 = 8 940 km, alltså knappt 1000 mil vid 1 mm återstående

mönsterdjup. Detta gäller genomsnittligt; ett av framdäcken skulle ha gått

åt dubbelt så fort, bakdäcken skulle ha varat ca 25% längre. Med samma

utgångspunkter (obs här har mönsterdjupsminskning använts) kan däcklivs-

längden vid landsvägskörningarna på den mest jämförbara sträckan

(MABIZT, Kihlgren, 1980) beräknas till ca 82 000 km alltså i runt tal 10

gånger längre än vid vändningskörningarna.

För jämförelse presenteras resultatet efter ca 6.000 km landsvägs-

körningar i tabell 4.2.

Tabell 4.2 Däckslitage enligt Backman, 1978 och Kihlgren, 71980

   

Viktminskning g '

P9Si- BaCkman 1978 Kihlgren 1980
tion

- Y1 MABBT Y1 MAB12T

FV 104 79 86 42

FH 166 141 130 -122

BH 223 .' 132 134 ,66

BV 221 125 138 78

Totalt i 720 477 488 308

       

Med ett totalt slitage på 187 g vid vändningskörningen inses att vändning-

arnas inverkan inte kan försummas.

Det är troligt att vändningarna inte enbart påverkar däckslitagets total-

nivå vid landsvägskörningarna utan också relationerna mellan slitaget på

beläggningar med olika texturer. Det går dock inte att i efterhand

rekonstruera hur och på vilka typer av ytor vändningarna ägt rum vid

landsvägskörningarna.

Det kan inte heller klaras ut vilken andel av slitaget vändningarna resp de

till vändningarna knutna accelerationerna och retardationerna svarar för.

Det finns emellertid anledning till kvalitativ bedömning att slitaget genom

vändningarna och retardationerna är störst på framhjulen och att slitaget
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genom accelerationerna är störst på bakhjulen på grund av att en bakhjuls-

driven bil använts.

Däckslitaget följer rätt väl samma mönster för olika hjulpositioner vid

vändningskörningarna som ' vid landsvägskörningarna, åtminstone då det

gäller MAB-beläggningarna. Således är slitaget markant större på höger än

på vänster framhjul och ganska lika på höger och vänster bakhjul. Olikheten

mellan de båda framhjulen hänger sannolikt samman med att man vanligen

vid största hjulutslag (minsta vändcirkel) medvetet konstruerar styrinrätt-

ningar' med positivt styrfel, dvs ger det kurvyttre hjulet för stort hjulutslag

(Reimpell, 1978). Styrhjulen blir mer parallellst'ällda i kurvan än de

teoretiskt skulle vara. Detta bidrar till att öka sidkraftupptagningsförmå-

gan vid högre hastigheter men leder samtidigt till att kurvyttre styrhjulet

rullar genom kurvan med större avdrift än det kurvinre. Kurvinre bakhjulet

rullar däremot genom kurvan med större avdrift än det kurvyttre. Om man

antar att däckslitaget är proportionellt mot avdriftens kvadrat (Ohlsson

och Lidström, 1982) kan man faktiskt relativt enkelt Visa att slitaget i stort

sett bör fördela sig mellan yttre och inre styrhjul som vändningsförsöken

visar, se bilaga.

4.6 Slutsatser

Det är nödvändigt att korrigera slitageresultatet från landsvägskörning-

arna utförda av Backman, 1978 och Kihlgren 1980 för däckslitage genom

vändningar och hastighetsändringar förknippade med vändningarna. De här

redovisade vändningskörningarna visar detta men ger inte underlag till

korrektionsberäkningar. Dessutom kan inte de vändningar som utförts

under landsvägskörningarna rekonstrueras på ett tillfredsställande sätt.

Slutsatser som bygger på slitageresultat från landsvägskörningarna måste

därför behandlas med försiktighet.

Om man vid fortsatta landsvägskörningar vill bibehålla den grundläggande

idén med relativt kort mätsträcka (för att kunna hållas på allmän väg, för

att få enhetlig beläggningstextur och enkelt definierbar linjeföring) så

måste vändningsproblemet lösas. Hittills har endast en något så när

praktisk lösning framkommit, fig 4.2.
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Figur 4.2 Vändskiveramp vid däckslitageprov

Vid mätsträckans ändpunkter körs bilen upp på en ramp av två balkar A

fästade vid en vändskiva B. Med handkraft vrids vändskivan 1800 till

motsatt färdriktning för bilen varefter körningen kan fortsätta. Anord-

ningen (2 st måste finnas) har naturligtvis vissa svagheter. Så till exempel

kommer man inte ifrån eventuell inverkan av accelerationer och retarda-

tioner efter och före vändningen. Vidare måste föraren stiga ur för att

utföra vridningen och uppkörningen på rampen förutsätts kunna ske utan

att däckgummi slits bort. Bygghöjden på rampen bör kunna hållas under

100 mm och varje vändanordning borde kosta mindre än 10 kkr.
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4.8 Bilaga

Varför slits kurvyttre hjulet mest?
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