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Inverkan på ett fordons rullmotstånd av vägens textur, ojämnhet och

tvärfall

En litteraturstudie

av Evert Ohlsson

Statens väg- och trafikinstitut

581 01 LINKÖPING -

REFERAT

Väg- och trafikinstitutet har genomfört en studie av litteratur som

behandlar inverkan av vägytans textur, vägens ojämnhet och dess tvärfall

på ett fordons rullmotstånd.

Vid måttliga hastigheter - 70 km/h och därunder på horisontell väg - svarar

rullmotståndet för inemot hälften av färdmotståndet. Åtgärder som

minskar rullmotståndet har därför god genomslagskraft på fordonets

bränsleförbrukning och transportekonomi.

I stort sett är forskarna ense om att såväl utpräglad makrotextur som stor

ojämnhet bidrar till att öka rullmotståndet men blott ett fåtal har försökt

och lyckats att siffermässigt beskriva effekterna. Tvärfallet har blygsam

inverkan på rullmotståndet.

Projektet har bekostats dels av Nordiska ÄAmbetsmannakommittén för

Transportfrågor (NÄT) och dels med väg- och trafikinstitutets egna FoU-

medel.
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Inverkan på ett fordons rullmotstånd av vägens textur, ojämnhet och

tvärfall

En litteraturstudie

av Evert Ohlsson

Statens väg- och trafikinstitut

581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Väg- och trafikinstitutet har på uppdrag av Nordiska Ministerrådet genom

Nordiska ÄAmbetsmannakommittén för transportfrågor genomfört en lit-

teraturstudie med syfte att sammanfatta material om inverkan av väg-

ytans textur, vägens ojämnheter och dess tvärfall på ett fordons rullmot-

stånd.

En stor mängd skriftligt material som behandlar rullmotstånd har studerats

men blott ett fåtal författare har haft möjlighet att kvantifiera inverkan

av vägparametrarna. Material som behandlar bränsleförbrukning har även

gåtts igenom med den baktanken att innehållet skulle tillåta härledning av

rullmotståndet.

Ett problem har varit att mellan de rapporter som befunnits vara av

intresse jämföra mätetalen för vägparametrarna. Det finns tyvärr inte

några fasta internationella överenskommelser om hur makrotextur och -

framför allt vägojämnhet ska uttryckas. Genomgående har valts att där så

kunnat ske uttrycka textur i form av "texturdjup i mm enligt sand

patchmetoden" och ojämnhet i "bumpmetertal m/km". Sådana omräkningar

inrymmer alltid ett stort mått av osäkerhet därför att sambanden ur-

sprungligen ofta skapats vid olika tillfällen, med olika apparater ehuru av

samma typ och på vägavsnitt med olika standard i ett eller annat avseende.

Rullmotståndet har i regel uttryckts i % av hjulbelastningen.

Makrotextur och rullmotstånd 

Ramshaw och T Williams (1) noterar för lastbilsdäck en rullmotståndsänd-

ring på 0,03 %-enheter för varje mm-ändring av texturdjupet. Proven har
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gjorts på verkliga vägar men med mycket låg fart. Ojämnheterna torde

därför vara försumbara.

Ramshaw och T Williams anger inte vilken typ av gummi däcket är

uppbyggt av men de låga rullmotståndsvärdena, 0,8-0,9 %, samt att det är

fråga om att lastbilsdäck, antyder att det är naturgummi. Detta kan

åtminstone vara en delförklaring till den svaga ökningen av rullmotståndet

med ökande texturdjup jämfört med andra refererade arbeten. Naturgum-

mi är högelastiskt dvs har låga inre dämpförluster.

För en mm texturdjupsändring har Williams (2) och DeRaad (3) funnit en

rullmotståndsändring på 0,13 %-enheter. Det gäller då personbilsdäck.

Williams har utfört sina mätningar på roterande trumma och man kan

troligen därför bortse från ojämnheten. DeRaad däremot har prövat

verkliga beläggningar in situ och där bör ojämnheter förekomma men de

redovisas inte.

Den franska undersökning som Lees (4) refererar (den franska originalrap-

porten är ännu inte publicerad) anger 0,10 %-enheter rullmotståndsändring

per mm texturdjupsändring. Det är också här fråga om personbilsdäck och

eftersom de franska forskarna försöker isolera textureffekter från jämn-

hetseffekter vågar man anta att de senare eliminerats i deras redovisning.

Ojämnhet och rullmotstånd 

Mellan ojämnhet och rullmotstånd finner man det i och för sig självklara

kvalitativa sambandet att stor ojämnhet ger högt rullmotstånd. Besters (5)

och Ross (7) personbilsdata stämmer hyggligt överens och svarar mot en

rullmotståndsändring på 0,06 %-enheter för var m/km ändring av bumpme-

tertalet.

Kadiyali (8) finner en rullfnotståndsändring som är betydligt mer accentue-

rad, 0,29 %-enheter för var m/km; men då måste man komma ihåg att

Kadiyalis vägar är avsevärt ojämnare än de som Bester och Ross undersökt.

Anslutningen mellan Bester, Ross och Kadiyali är emellertid rimlig och det

finns ingenting som säger att rullmotståndets ojämnhetsberoende ska vara

linjärt.
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Korst och Funfsinn (9) och senare Velinsky och White (12) har få konkreta,

experimentella resultat att redovisa som kan användas här men deras

arbeten är ändå mycket intressanta. Man för fram idéer att med relativt

enkla medel - modelluppbyggnad, mätning av vertikala accelerationer och

utrullningsprov - erhålla samband mellan ojämnhet och rullmotstånd.

Författarna påvisar att en betydande del av rullmotståndets ökning vid låga

frekvenser beror på energiförbrukningen i fordonets svängningsdämpare

(och fjädersystem). Vidare för Velinsky och White fram hypotesen att

fordonets attitydändringar vid färd på ojämn väg skulle bidra till en

signifikant ökning av rullmotståndet.

Det har inte varit möjligt att formulera en användbar, relativt generell

beräkningsmodell för rullmotståndet med vägparametrarna (ojämnhet och

makrotextur) som oberoende variabler. Orsaken härtill syns vara en

genomgående brist i praktiskt taget alla här refererade undersökningar

nämligen att man inte studerar den samlade effekten av ojämnhet, makro-

och mikrotextur. Det kan inte heller bortses från att dessa faktorer kanske 

interagerar. Det som nu nämnts tycks bara ha uppmärksammats i en av

rapporterna: det franska arbete som refereras av Lees (4).

Tvärfall och rullmotstånd 

Tvärfall ger upphov till sidkraft och denna sidkraft i sin tur till avdrift.

Kompensation av avdriften genom styrmanöver ökar rullmotståndet.

T Williams (13) och Dijks (15) rapporterar ca 0,& %-enheter rullmotstånds-

ökning per grad avdrift. Med utgångspunkt härifrån kan rullmotståndsök-

ningen för 2,5 % tvärfall beräknas till relativt blygsamma 0,01 %-enheter

motsvarande ca 0,2 % ökning av bränsleförbrukningen.

Beroende på vägens linjeföring kan ökningen av rullmotståndet vid kurvtag-

ning bli avsevärd.
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1. =. = BAKGRUND OCH SYFTE

Enligt amerikanska källor (bl a Klamp (14)) svarar motorfordonstranspor-

terna för mer än 25% av USAs förbrukning av flytande bränslen. Därav

åtgår ca 20% för att övervinna fordonens rullmotstånd. I princip innebär

detta att rullmotståndet utgör ca 5% av USAs budget för flytande bränslen.

Det är troligt att förhållandena är ganska likartade i övriga västländer.

Även en måttlig minskning av rullmotståndet i den realistiska storleksord-

ningen 10% kan uppenbarligen ge en nationalekonomiskt betydelsefull

bränslebesparing om ca 0,5%. Möjligheten har sedan länge uppmärksam-

mats av bildäckindustrin som har lagt ned avsevärt utvecklingsarbete på

att framställa lättrullande däck, men det är först under det senaste

decenniet som vägteknikerna på allvar börjat studera vilken roll väggytan

spelar för rullmotståndet.

Det egentliga rullmotståndet hänför man i regel till bildäcket. Bildäcket

utgörs i princip av ett ringformat, luftfyllt hölje uppbyggt av ett nätverk

- kordstommen - av lättböjliga men inte nämnvärt tänjbara trådar av stål

eller syntetiskt material i flera lager. Kordstommen är inbäddad i en

sammanhållande och tätande matris av ett högelastiskt material, vanligt-

vis gummi. Nätverksidén för stommen innebär att kordtrådarna korsar

varandra i olika lager men de olika lagren är inte förenade med varandra på

annat sätt än genom det tänjbara matrismaterialet.

Lättböjligheten i samband med frånvaron av knutpunkter i nätverket

medger att däckets dubbelkrökta mantelyta kan formas plan i kontakter

med vägbanan samt att mantelytan tillsammans med det relativt mjuka

gummit i slitbanan kan drapera smärre ojämnheter i underlaget.

Dessa under färden kontinuerligt upprepade deformationer kräver energi

och den processen är inte fullständigt omvändbar utan på grund av inre

friktion - hysteres - i slitbanegummi och stomme återfås vid återfjädring-

en efter utträdet ur kontaktytan blott en del av den energi som giék åt för

deformationen. Resten, dvs förlusten eller rullmotståndet, ger sig till

känna som en uppvärmning av däcket.
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Med detta betraktelsesätt är rullmotståndet en energiförlust men med

kännedom om tillryggalagd väg kan naturligtvis rullmotståndet uttryckas

som en kraft motriktad rullningen.

Enligt Ramshaw och Williams (1) svarar hysteres för omkring 90-95% av

däckets egentliga rullmotstånd och friktionsarbete mellan däck och väg för

resten. Till rullmotståndet brukar emellertid även andra smärre komponen-

ter räknas såsom t ex stötförluster vid slitbanans avböjning vid inträdet i

den plana kontaktytan, lagerfriktion, luftströmning inuti däcket, remanent

motstånd i bromsar etc.

Rullmotståndet sett som kraft uttrycks ofta i % av hjulbelastningen. Så har

också skett så konsekvent som möjligt i denna rapport.

Däcksidor och slitbana fungerar olika för vägojämnheter av olika storleks-

ordning. Man anser att ojämnheter i makrotexturskala, alltså med vågläng-

der mellan 1 och 100 mm orsakar rullmotstånd huvudsakligen genom

hysteres i slitbanegummit medan ojämnheter i megatexturskala och där-

över med våglängder >100 mm ger sitt bidrag till rullmotståndet genom

ökad flexning av däcksidorna.

Här kan man förutse vissa svårigheter. Vid beskrivning av vägytans

makrotextur är det ganska vanligt att texturdjupet anges men texturdjupet 

kan ju vara betydelsefullt endast i den mån vägytans topografi draperas av

däckslitbanan, alltså hur djupt ytskrovligheterna bäddas in i gummit.

Draperingen i sin tur hänger bla också samman med skrovligheternas

våglängd och körhastigheten.

Vidare kan man inte bortse från att ojämnheter i megatexturklassen och

däröver påverkar förutom däcket även fordonets fjäder» och dämpsystem

och ger upphov till energiförluster där. Det har diskuterats livligt om dessa

förluster ska räknas in i rullmotståndet och man gör nog i allmänhet så,

delvis därför att det i båda fallen är fråga om energiomsättning orsakad av

rullningsrörelsen men kanske främst av det skälet att man inte lätt kan

separera förlusterna i däck och fjädringssysteäm från varandra. För en sådan

separation krävs att man känner fjädrings- och dämpningsdata för både

däck och hjulupphängningssystem samt vägojämnhetens amplitud- och

frekvensinnehåll.
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I det uppdrag som väg- och trafikinstitutet har från Nordiska Ministerrådet

genom Nordiska Ämbetsmannakommittén för Transportfrågor har ingått '

att under projektbenämningen Vejstandard og Transportomkostninger stäl-

la upp en fordonskostnadsmodell. En sådan modell kräver förvisso för att bli

meningsfull kunskap om ett stort antal väg- och fordonsparametrar. Såsom

ett bidrag till denna kunskap har institutets trafikant- och fordonsavdel-

ning genomfört en litteraturstudie med syfte att sammanfatta material om

inverkan av vägytans textur, vägens ojämnheter och dess tvärfall på ett

fordons rullmotstånd.

En stor mängd skriftligt material som behandlar rullmotstånd har studerats

men blott ett fåtal författare har haft möjlighet att kvantifiera inverkan

av vägparametrarna. Material som behandlar bränsleförbrukning har även

gåtts igenom med den baktanken att innehållet skulle tillåta härledning av

- rullmotståndet.

Ett problem har varit att mellan de rapporter som befunnits vara av

intresse jämföra mätetalen för vägparametrarna. Det finns tyvärr inte

några fasta internationella överenskommelser om hur makrotextur och

framför allt vägojämnhet ska uttryckas. Genomgående har valts att där så

kunnat ske uttrycka textur i form av "texturdjup i mm enligt sand

patchmetoden" och ojämnhet i "bumpmetertal m/km". Sådana omräkningar

inrymmer alltid ett stort mått, av osäkerhet därför att sambanden ur-

sprungligen ofta skapats vid olika tillfällen, med olika apparater ehuru av

samma typ och på vägavsnitt med olika standard i ett eller annat avseende.
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2. SAMBAÄNDET RULLMOTSTÅND/MAKROTEXTUR 0

T Williams (13) från Transport and Road Research Laboratory för en 

principdiskussion om vägytans betydelse för rullmotståndet. Han har inga

egna data att ge men påpekar att långvågiga ojämnheter ökar energi-

förbrukningen i däcket, betraktat som en del av fordonets fjädersystem.

Ojämnheter med korta våglängder - i makrotexturklassen - påverkar

däremot energiförlusterna i själva kontaktytan däck/vägbana. Det är

därför att vänta att däckgummityper som avses ge förbättrad friktion

genom högre inre dämpning också har högre rullmotstånd.

MIRA (Motor Industry Research Association) har enl Williams påvisat

skrovlighetsberoende skillnader i rullmotstånd mellan cementgétong och

ytbehandling. Likaledes har Knoroz i Sovjetunionen funnit en rull-

motståndsökning från 2,4 till 5,4 % vid jämförelser i 40 km/h mellan

asfaltbetong och ytbehandling.

Rullmotståndets beroende av vägytekarakteristika måste anses vara helt

accepterat. I en senare rapport från TRRL redovisar Ramshaw och T 

 Williams (1) rullmotståndsmätningar vid mycket låg hastighet på verkliga,

torra vägytor med olika textur.

Mätningarna har genomförts med ett lastbilsdäck av radialtyp, storlek

7.00-20, monterat på en släpvagn tillhörande MIRA och speciellt avsedd för

rullmotståndsmätningar. Genom tekniska begränsningar i mätapparaten

kunde mätningar utföras endast vid 2 km/h. Om man således förutsätter ett

hastighetsberoende rullmotstånd så avser Ramshaw och T Williams data

dess konstanta del vid hastighet nära noll. Den låga hastigheten har i och

för sig antagligen medfört att de skillnader i rullmotstånd som noterats för

olika vägytor enbart är beroende av texturen och inte av varierande

vägojämnhet.

Inget har nämnts om tillvägagångssättet vid mätning av de olika vägytornas

textur men det kan på goda grunder antas att TRRLs laserinstrument

: kommit till användning. Data presenteras i form av RMS-värden på

texturdjupet.
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Ramshaw och Williams undersökningsresultat redovisas i ett diagram som

återges här i figur 1 men med texturdata transponerade till texturdjup

enligt sand patch med ett uttryck som även det erhållits från TRRL.

SMTD = 0,12 + 0,59 HS

där SMTD, sensor measured texture depth och HS, texturdjup enligt sand

patch-metoden uttrycks i mm.

För diagrammet i fig 1 gäller sambandet

A = 0,8055 + 0,0323 HS (r = 0,87)

där A således är rullmotståndet i % och HS texturdjupet i mm. I fig 1

återges också det engelska originalets beskrivning av de olika ytorna.

Ramshaw och T Williams rullmotståndsvärden är genomgående låga, 0,3 -

0,9 %. Det är emellertid fråga om lastbilsdäck, som dessutom är av

radialtyp. Lastbilsdäck har i regel lägre rullmotstånd än personbilsdäck

vilket dels beror på skillnaden i storlek och dels på skillnaden i ringtryck. En

ringtrycksändring på 1 kPa kan medföra en ändring av rullmotståndet med 3

- 14 %. AR Williams (2) anger som typiska rullmotståndsvärden för

personbilshjul 1 % och för lastbilshjul 0,7 %.

I en rapport från Institute of Petroleum redogör AR Williams (2) för en serie 

laboratorieförsök med syfte att bestämma sambandet mellan rullmotstånd

och makrotextur. De har utförts med normalstora bilhjul, 165SR13, på en

trumma vars mantelyta försetts med fem olika beläggningar med den

textur de har i verkligheten. Rullmotståndet redovisas i procent av

hjulbelastningen. Undersökningen visar en ca 30% förändring av rullmot-

ståndet med makrotexturen och motsäger därmed Bester (5) som menar att

effekten är märkbar men försumbar. Bester har dock inte redovisat vilka

makrotexturer han har prövat.
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Figur 1 Rullmotstånd som funktion av texturdjup enligt Ramshaw och
Williams (1).

1) Brushed concrete, 2) Mixed quartzite aggregate, 3) Random
grooved concrete, 4) Open textured bitumen macadam, 5) Regul-
ar grooved concrete, 6) BS 594 Motorway asphalt

Williams material har också redovisats av Tekniska Kommittén för vägba-

nors ytkarakteristika vid PIARCSs kongress i Sydney 1983. Materialet i

Williams rapport är tyvärr endast presenterat med en verbal, nominell

beskrivning av beläggningsytornas textur. Lyckligtvis har emellertid en av

väg- och trafikinstitutets medarbetare, Ulf Sandberg, vid ett gästarbete i

annat syfte varit i tillfälle att mäta texturen på Williams provytor med

institutets lasertexturmätare. Resultatet härav tillsammans med Williams

ursprungliga rullmotståndsdata framgår av följande tabell 1 samt dia-

grammet, figur 2. Omräkningen från lasertexturdata, som i allmänhet

presenteras som ett RMS-värde för amplituden till sandpatchdata, har

utförts med transformationen

SMUTD = 0.03 + 0.58 HS

där SMTD säledes är texturmåttet enligt laser mätningen och HS texturdju-

pet enligt sandpatchmetoden. Uttrycket ovan är baserat på jämförande

prov i samband med däckslitageundersökningar på Jylland 1985.
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Tabell 1 Texturdjup och rullmotstånd för AR Williams (2) provytor

 

Yta Texturdjup Rullmotstånd |

mm %

i (vågl 2-100 mm)
 

 

  

| Surface dressing jo 1.9 1.58

Hot rolled asphalt ; 2.3 1.66

i Delugrip ; 0.8 1.44

i Random Grooved concretej 1.1 1.4]

å Steel drum 0 1,22

se
a

| 

Diagrammet, figur 2, visar (ett linjärt samband inom det undersökta

texturområdet:

A = 1.24 + 0.18 HS (r = 0.98)

Det refererade arbetet av AR Williams innehåller ingen direkt hastighets-

angivelse till fig 2 men andra uppgifter i rapporten antyder att det skulle

röra sig om 65 km/h . A i uttrycket ovan bör således i stort sett motsvara

rullmotståndets hastighetsoberoende del. HS är som tidigare texturdjupet i

mmm.

Vid undersökning av vägytekarakteristikas inverkan på rullmotståndet kan

effekterna förstärkas eller undertryckas om man inte använder lika däck

vid jämförelserna. Enl AR Williams kan uppskärning av däckmönstret i små

lameller miska rullmotståndet med upp till 13 %. Slitna däck har också

lägre rullmotstånd jämfört med nya. Förstärkning av stommen syns dock

inte ha någon signifikant inverkan.

AR Williams tror att en absolut sänkning av rullmotståndet för personbils-

däck till 0,6 % är rimlig i framtiden.
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Figur 2 Rullmotstånd och makrotextur enligt Williams (2) och Sandberg

DeRaad (3) redogör i ett SÄE-paper för såväl laborationsförsök som
fältförsök för att bestämma rullmotståndets beroende av vägytans makro-
textur.

Laboratorieförsöken avser endast prov på roterande trumma med 1700 mm
diameter och med två konstytor nämligen slät stålyta samt en yta belagd
med sk safety-walk. Den senare motsvarar ett medelgrovt sandpapper,
kornstorlek No 80, dvs ca 0.18 mm. DeRaad rapporterar ett rullmotstånd
för safety-walkytan som är 2,5 - 11 % (5,3 % i genomsnitt) högre än på den
släta ståltrumman. Om man för jämförelse granskar effekten av 0,2 mm
texturdjupsökning från den släta ståltrummans nollvärde i AR Williams (2 )
papper (fig 2 här) finner man att den skulle motsvara ca 3 % rullmotstånds-
ökning - alltså en ganska acceptabel överensstämmelse.

Fältförsöken utfördes med en enhquzlhig släpvagn med kraftmätning på det

frirullande hjulet. Normala personbilsdäck av ej angiven storlek kom till

användning. Sex provytor med varierande textur enligt figur 3 undersöktes.

Hastigheten var 48 km/h vilket innebär att DeRaad knappast kan ha

observerat hastighetseffekter på rullmotståndet.
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Tyvärr anger DeRaad inga texturdata utöver profilskisserna som inte

nödvändigtvis behöver vara skalenliga.

Figur 4 återger De Raads resultat i form av rangordnade staplar. Rullmot-

ståndsökningen från den slätaste ytan, Polished Concrete, till den skrov-

ligaste, Seal Coated Asphalt, rör sig om 51%.

Med stöd av DeRaads fotografi av den skrovligaste ytan, Seal Coated

Asphalt, har den bedömts ha ett makrotexturdjup på ca 2,5 mm. Om

motsvarande mått för den slätaste Polished Concrete approximativt sätts

till 0 mm så blir undersökt texturområde 0-2.5 mm. För övriga undersökta

ytor vågar man inte göra någon bedömning av texurdjupet med

utgångspunkt från DeRaads bilder. Om man gör den djärva ansatsen att

DeRaads nya cementbetong skulle ha ett rullmotstånd på 1 % så kan

följande samband rullmotstånd - texturdjup tänkas gälla:

A = 0,88 + 0,18 HS

där A är rullmotstånd i % och HS texturdjupet i mm.

I en kom till PIARCs världskongress 1987 i Bryssel har Lees (4)

sammanställt erfarenheter från rullmotstånds- och bränsleförbruknings-

undersökningar i Europa och USA.

Lees refererar bl a några franska studier av makrotexturens inverkan. Man

har mätt rullmotståndet på fem olika experimentsträckor och i anslutning

härtill också kontrollerat makrotexturen med två olika laserinstrument.

Resultatet kan ses i figur 5 där procentuella rullmotståndet presenteras

som funktion av texturdjupet transponerat till sandpatchdata. Lees lämnar

ingen förklaring till skillnaden mellan de tre kurvorna, men det kan vara

fråga om olika däck, ringtryck e.d.
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Figur 5 Rullmotstånd och makrotextur enligt fransk undersökning ref av
Lees (4).

Från samma källa återger Lees ett diagram, fig 6, över merförbrukning av

bränsle orsakadav makrotextureffekter. Diagrammet är baserat på exper i-

mentella data samt på antagandet att makrotextur och ojämnhet inverkar

kumulativt på bränsleförbrukningen (se vidare sid 14). Genom ett iterativt

förfarande kommer man slutligt fram till kurvan i fig 6. I fig 6 har

motsvarande lutning framräknad ur rullmotståndsdata i fig 5 lagts in.

Överensstämmelsen kunde vara bättre, men man måste hålla i minnet att

experimentella data till fig 5 saknas mellan texturdjupen 1-5 mm. Man vet

därför inte mycket om kurvans verkliga form inom detta område.
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Figur 6 Samband mellan merförbrukning av bränsle och makrotextur

enligt fransk fransk undersökning refererad av Lees (4)
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3. SAÄAMBANDET RULLMOTSTÅND/OJÄMNHET

Vid den i föregående avsnitt nämnda undersökningen har man även försökt

att kartlägga ojämnhetens inverkan genom att via stötdämpartemperatu-

ren mäta värmeutvecklingen och därmed effektförbrukningen i bilens

hjulupphängningssystem. Ökad ojämnhet bör avspegla sig som ökad effekt-

förbrukning. Det är inte möjligt att med refererade uppgifter direkt

bedöma rullmotståndsändringen men man ser att energiförbrukningenökar

kraftigt vid ojämnheter med amplituder 3-5 mm i våglängdområdet 1-

3,3 m och med amplituder 83-12 mm i våglängdsområdet 3,3-13 m. Obero-

ende av amplituden tycks ojämnheter i våglängdsområdet 13-40 m inte ha

någon inverkan på effektförbrukningen och därmed inte heller på rullmot-

ståndet.

Man har också experimentellt funnit att ojämnhet och makrotextur inver-

kar kumulativt på bränsleförbrukningen. Variationer i makrotextur mellan

0,5 och 4 mm (sand patch) och ojämnheter mellan 0,7 och 2,7 m/km

(bumpmetertal) syns sammanlagt kunna bidra till en bränsleförbruknings-

ändring på ca 3% vilket skulle kunna motsvara en rullmotståndsändring på

ca 15%. Man anser sig ha funnit att de båda inverkanfaktorerna inte alltid

är oberoende av varandra. För bränsleförbrukningen anges en modell

C = Cr + Su) + S(r) + I

där C är den experimentellt bestämda förbrukningen, Cp den nominella

förbrukningen på jämn och slät väg, S(u) tillskott på grund av ojämnheter,

S(r) tillskott på grund av makrotextureffekter och slutligen I restterm som

tillskrivs mikrotextur, klimateffekter, försökstel etc. Ojämnheternas an-

del uppskattas genom beräkning av ett "globalt" ojämnhetstal som tar

hänsyn till ojämnheternas våglängdsfördelning. Det är en utomordentligt

intressant hypotes som presenteras men den befinner sig uppenbarligen i

början av modellstadiet. Experimentella data är tills vidare ganska få och

tillåter just inte omräkning till rullmotstånd, men här återges i fig 7 ett

diagram över sambandet merförbrukning bränsle och ojämnhet som erhål-

lits ur samma experimentella material och med samma metod som fig 6

tidigare.
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Lees rapporterar vidare att Zaniewski i ett anförande vid PIÄRCs kongress

1983 i Sydney befättat att man vid förnyade bränsleförbrukningsundersök-

ningar 1980-31 i USA på belagda vägar med PSI varierande mellan 1,8 och

4,2, i strid med tidigare resultat - Claffey 1971 och Zaniewski' 1979 -

funnit att beläggningstillståndet inte nämnvärt påverkar bränsleekonomin.

Han menade att PSI-värdet inte nödvändigtvis behövde vara en god

bedömningsgrund för bränsleförbrukningen.

I detta påstående är man böjd att instämma - i varje fall att PSI-värdet inte

är den enda bedömningsgrunden. Rullmotståndet och därmed också bräns-

leförbrukningen är beroende av såväl vägytans makrotextur som dess

ojämnhet. Ett experimentellt studium av rullmotstånd (eller bränsleför-

brukning) på vägar in situ förutsätter uppenbarligen mätning av både textur

och ojämnhet och en faktoranalys vid resultatbearbetningen.
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Figur 7 Samband mellan merförbriuknlng av bränsle och ojämnhet enligt
fransk undersökning refererad av Lees (4)
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Bester (5) har i Sydafrika undersökt inverkan på rullmotståndet av belägg-

 ningstyp och ojämnhet (i syfte att i slutänden komma åt bränsléförbruk-

ningen). Det sker genom att mäta ojämnheten på åtta provsträckor med

hjälp av en i Sydafrika framtagen mätare Linear Displacement Integrator. .

Denna mätare är'egentligen en personbil på vilken man under färd mäter

bakaxelns rörelser i förhållande till fordonschassit. Rörelserna åt etf håll

summeras och presenteras som ett LDI-index i m/km. Principiellt liknar

anordningen en bumpmeter men man mäter rörelsen för två hjul på en axel

och varken chassi eller hjuldon är av naturliga skäl inte standardiserade.

LDI-apparaten tillåter högre körhastigheter än bumpmetern. På provsträc-

korna utförs utrullningsprov med en lastbil (7200 kg, diagonaldäck) och en

personbil (1322 kg, radialdäck). Bester konstaterar att beläggningstypen

har liten, praktiskt försumbar inverkan på rullmotståndet men att ojämn-

heten har mätbar effekt. Han ansätter rullmotståndet

A = (ag + aIVZ)

och finner för personbilen att såväl motståndets konstanta som hastighets-

beroende del påverkas. För lastbilen däremot är sambandet ojämnhet/rull-

motstånd endast meningsfullt för rullmotståndets konstanta del.

Bester redovisar provsträckornas ojämnhet med sitt LDI-index som ej är

numeriskt jämförbart med konventionella ojämnhetsmått. Visser (6), lika-

ledes i Sydafrika, har emellertid studerat sambandet mellan LDI och några

andra apparater och metoder för ojämnhetsmätning bl a bumpmetern. Med

hjälp av Vissers arbete har Bester räknat om sina LDI-index till QI (Quarter

Car Index).

' Enligt ett samband härlett från uppgifter i ett "Office Memorandum" från

Världsbanken 1983-07-01 är bumpmetertalet:

BPR = 0,057 QI m/km

Se tabell 2 som redovisar ojämnhetsvärden för Besters provsträckor

tillsammans med rullmotståndets konstanta del för båda bilarna.
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Tabell 2 Ojämnhetsvärden och rullmotstånd för Besters (5) provsträckor

 

 
 

   

 

i LDI BPR | Rullmotstånd %

Nr| Beläggningstyp m/km : QI m/kmi Personbilj Lastbil

"1 Asfaltbetong 0.73 | 11.8 | 0.67 1.532

2 -nn 0.69 i 10.9 0.62 | 1.532 | 0.877

3 Cementbetong 0.94 ! 16.5 0.94 1.521 |

Ytbehandling 0.73 ! 11.8 0.67 1.533 | 0.979

5 u 127 [ 23.9 | 1236 1.583 | 1.074

6 2 161 i 31.6 | 1.80 1.585 |

7] em 2234 | 48.0 | 2.74 1.649 | 1.213 --

8 Grusväg 3.53 | 74.7 4225 2.418* i 12454 -=      
*Ej med i regressionsberäkningen

Rullmotståndets variation med ojämnheten presenteras i denna omräknade
form i diagrammet figur 3.

Tyvärr kan man med Besters teknik inte skilja rullmotståndets hastighets-
beroende del från luftmotståndet, båda innehåller ju hastigheten i kvadrat.
Summan av de båda finns i Besters rapport men har inte tagits med här.
Vidare noterar man att den grusväg som ingick bland Besters objekt
(BPR = 4.25 m/km) av någon anledning som Bester inte diskuterar inte alls
passar tillsammans med övriga rullmotståndsdata för personbilen.

Rullmotståndet enligt Besters diagram är som hämtat direkt ur
"textboken". Vid fullständigt jämn vägbana (BPR=0) är rullmotståndet ca
1,5 % för personbil och 0,8 % för lastbil (större dimension och högre
ringtryck). Både lastbilens och personbilens rullmotstånd ökar med
tilltagande ojämnhet, lastbilens i något hastigaretakt.

Spännvidden för jämnheten hos undersökta ytor är acceptabel från PSI =
= 4,2 (mycket god) till PSI = 1.4 (dålig) enligt Vissers uttryck

In PSI = 1.706 - 0.3863 LDI
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Figur 8 Rullmotstånd och ojämnhet enligt Bester (5) transformerat till
bumpmetertal. '

P personbil A = 1,491 + 0,057 BPR

L lastbil A = 0,846 + 0,142 BPR

Ross (7) har i USA undersökt sambandet ojämnhet/bränsleförbrukning. Det

har skett genom precisionsmätning av förbrukat bränsle för tre olika

personbilar på fem provsträckor med ojämnhet varierande från PSI = 0.9

(dålig jämnhet) till PSI = 4.4 (mycket god jämnhet). (Ross använder visser-

ligen beteckningen SI i stället för PSI men det har inte kunnat konstateras

att det skulle vara någon skillnad).

Ross påvisar en blygsam men signifikant bränsleförbrukningsökning med

stigande ojämnhet inom undersökt område. Den är linjär och oberoende av

fordonsstorleken, figur 9. Fordonsoberoendet gäller givetvis endast de tre

personbilar som använts vid undersökningen.
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Ross konstaterar vidare att resultatet inte stämmer med prov som Claffey

tidigare utfört och inte heller med Zaniewskis prov. Man har där antytt

bränsleförbrukningsökningar av storleksordningen 30 respektive 10%. Men

Claffey har inte definierat sina ojämnheter objektivt och hade dessutom

bara två varianter.

Följande uttryck för bränsleförbrukningen i området 4 - 2 PSI som funktion

av ojämnheten anges av Ross (7):

Fq = 0.04377 1 - 0.0001879 - SI

där F5 är bränsleförbrukningen i gal/mile.

Rullmotståndet behandlas inte explicit av Ross. För att ändå kunna göra en

bedömning av hans material från rullmotståndssynpunkt kan man resonera

enligt följande:

Ross har en bränsleförbrukning vid PSI = 4 som är 43 + 1073 gal/mile. Vid

PSI = 1 har förbrukningen ökat med 1073 gal/mile, dvs ca 2,3%. Med den

gängse accepterade relationen att 10% rullmotståndsändring svarar mot

2% bränsleförbrukningsändring bör det i Ross! fall vara fråga om ca 12%

ändring av rullmotståndet.

Med Vissers (6) samband

BPR = (1.929 - In PSI1)/0.0117 ins/km

erhålls för PS1=4, BPR = 46,39 och för PSI1= 1, BPR = 164,87 ins/km

vilket ger BPR = 1.17 resp. 4.19 m/km. Med Besters (5) samband, figur 8,

mellan rullmotstånd och ojämnhet för personbil:

A = 1.491 + 0.057 BPR

skulle detta svara mot en rullmotståndsökning på ca 0,17% enheter från ett

rullmotstånd på totalt 1,56%, dvs rullmotståndsändringen enligt Besters

undersökning skulle vara ca 11%.
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Trots de förenklade antagandena vid jämförelsen är således överensstäm-

melsen mellan Ross (7) och Bester (5) god.
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Figur 9 Samband mellan ojämnhet och bränsleförbrukning enligt Ross (7).

I Indien har Kadiyali et al (8) studerat rullmotstånd m m för indiska vägar
 

och fordon. Man har med mycket enkla medel gjort utrullningsprov med

vanliga bilar på vägavsnitt med olika jämnhet. I samband härmed har

vägarnas ojämnhet uppmätts dels med en bumpmeter och dels med en

liknande utrustning inbyggd i en bil. Alla ojämnhetsdata har emellertid i

slutskedet omräknats till bumpmetertal mm/km.

Fem indiska bilar kom till användning, två personbilar (1065 och 1365 kg)

och tre lastbilar (6120 och 8125 kg samt en jeep 1200 kg). Två asfaltbelagda

vägar och två grusvägar undersöktes. En av vardera slaget bedömdes vara i

god kondition och de två återstående i dålig.

Kadiyalis resultat framgår av diagråmmet, figur 10, som endast avviker

från orginalet på så sätt att rullmotståndet angivits i % och bumpmeter-

talet i m/km. På grund av de enkla medel som stod till förfogande vid

utrullningsproven har Kadiyali inte gjort något försök att komma åt

rullmotståndets hastighetsberoende. Hans data får väl därför anses vara

genomsnittsvärden 80-0 km/h.
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Av Kadiyalis data framgår att det är fråga om betydligt ojämnare vägar än

de som både Ross (7) och Bester (5) undersökt. Ross och Besters ojämnhets-

region slutar i stort sett där Kadiyalis-börjar. För jämförelses skull har

Besters regressionslinjer lagts in i diagrammet, figur 10 (streckade linjer).

Anslutningen mellan de båda materialen verkar relativt trolig. Det finns

ingen anledning att rullmotståndet skulle vara linjärt över hela ojämnhets-

skalan. Kadiyalis regressionslinje

A = 0,214 + 0,285 BPR (r = 0.99)

pekar mot ett alldeles för lågt rullmotstånd på ca 0,2% vid helt slät väg.
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Figur 10 Samband rullmotstånd/ojämnhet enligt Kadiyali (8).
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För att bestämma rullmotstånd har Korst och Funfsinn (9) vidareutvecklat

den sedan länge väl kända utrullningstekniken - främst med avseende på

databehandlingen. Utrullningprov kan emellertid av lättförståeliga skäl

inte användas direkt för bränsleförbrukningsstudier utan man måste gå

vägen över en motståndsbestämning.

Korst och Funfsinn använder vid sin undersökning en bil med frånkopplings-

bar kardanaxel för att eliminera störande friktionsförluster, linjär genera-

tor på ett framhjul för alstring av hastighetssignal samt accelerometer på

bakaxeln för att få vägojämnhetssignaler. Bilen medför också utrustning

för datainsamling och bearbetning.

Korst och Funfsinn ansätter en linjärt hastighetsberoende rullmotstånds-

modell:

Å = ag + aj * V

där A är rullmotståndet, V hastigheten och ag och aj konstanter. För att

fånga in detta hastighetsberoende erfordras kompletterande laboratorie-

prov.

Mycket få experimentella resultat rapporteras men författarna påstår att

trots viss spridning är ökningen av rullmotståndet med ökande ojämnhet

tydlig och signifikant. Man medger dock att ojämnhetsuppgifterna 1

huvudsak är kvalitativa. Det är inte möjligt att i materialet särskilja "äkta"

rullmotstånd i däcken från dämpförluster i fjädringssystemet vid experi-

ment på vanliga vägar. Simuleringsförsök i dator och experiment på

sträckor med konstgjorda, geometriskt enkla ojämnheter visar emellertid

att andelen rullmotstånd i däcken är starkt beroende av ojämnheternas

utseende men ökar generellt sett med ökande hastighet.

Phelps och Mingle (10) har liksom Korst och Funfsinn gjort utrullningsprov. 

De har utförts på två ytor varav den ena beskrivs som slät och sliten

cementbetong med reparerade sprickor och den andra som asfaltbetong i

utmärkt skick. Någon textur- eller jämnhetsbeskrivning därutöver före-

kommer inte.
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Fyra bilar utan extra instrumentering kom till användning: en större och en

mindre personbil samt två ; ton pick-uper. Fordonen var utrustade med

diagonaldäck och radialdäck.

Utrullningsprov ägde rum med successivt ökade utgångshastigheter för att

möjliggöra beräkning och angivelse av rörelsemotstånden vid olka medel-

hastigheter. Rullmotståndet anses vid resultatbearbetningen vara linjärt

hastighetsberoende.

Phelps och Mingle konstaterar vid jämförelse av motstånd med bränsleför-

brukning att en motståndsändring på 20% motsvaras av en förbrukningsänd-

ring på 6%. Vidare rapporteras för tre bilar vid 40 mph att astaltbetongen

har 28, 13 och 30% högre rörelsemotstånd än cementbetongen. Vid 30 mph

är motsvarande siffror för fyra bilar 12, 11, 10 och 35%. De högre

motstånden motsvaras av 7 respektive 5% högre bränslekonsumtion.

För tre av fyra bilar finner författarna att motståndskurvorna för cement-

respektive asfaltbetong divergerar med ökande hastighet, vilket betyder

att rullmotståndets hastighetsberoende del slår igenom.

Phelps och Mingle menar att den konstaterade skillnaden i rörelsemotstånd

mellan cement- och astaltbetong har åtminstone tre orsaker:

a. Adhesionseffekter, däcken "klibbar" mer på astalt- än på cementbe-

tong,.

b. Textur och ojämnhetseftfekter.

c. Effekter av olika flexibilitet hos beläggningarna och åtföljande olika

dämpeffekter. Därmed skulle astaltbetong ha högre rullmotstånd.

I ljuset av övriga här granskade rapporter är man knappast benägen att

acceptera någon annan förklaring än den under b.

Trots stor spridning i materialet änser Phelps och Mingle att utrullnings-

prov är en god metod för att tillfredsställa behovet av rullmotståndsdata

för olika beläggningar med varierande textur- och ojämnhetskarakteristi-
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ka. En del av spridningen förutsägs kunna elimineras genom större precision

och bättre upplösning i hastighetsregistreringen. (Se för övrigt Korst och

Funfsinn (9).

Karnopp (11) avlivar myten att frånvaron av stötdämpare eller användning 

av oändligt styv fjädring skulle eliminera ett fordons behov av kraft för

transport på ojämn väg utöver de sedvanliga luft-, rull- och accelerations-

motstånden. Med en elementär fordonsmodell (nästan quarter car) som

färdas över ett par enkla, deterministiska vägprofiler visar Karnopp

teoretiskt att motståndet ökar dramatiskt vid vissa hastigheter och ojämn-

heter. Ett visst mått av dämpning krävs för att hindra de extrema

relativrörelser som kan uppstå. Även om de största krafterna i verkligheten

inträffar vid s k off-roadkörning är motstånden naturligtvis inte försum-

bara vid vid körning på belagda vägar.

Karnopp tar inte ställning om dessa krafter, som uppstår genom energiför-

luster i fjädringssystemet, ska betraktas som rullmotstånd eller ej, i hans

fordonsmodell saknar hjulen både massa och fjädringsegenskaper.

Karnopps arbete är att betrakta som en principutredning, han har inte

utfört några praktiska experiment på verkliga vägytor och har således inga

data att lämna.

Velinsky och White (12) påpekar att trots att det är väl känt att ojämnhet 

och textur påverkar rullmotståndet har få undersökningar av vägojämn-

heternas kvantitativa inverkan på fordonets totala energiförbrukning ut-

förts. Detta är en stor svaghet i det material man har till hands för att

beräkna fordons bränsleekonomi på vägar i olika kondition.

Velinsky och White använder i likhet med Korst och Funfsinn fordonsbak-

axelns vertikala accelerationer under färd för att utveckla en vägojämn-

hetsmodell. Med vägojämnhetsmodellen som input i en fullständig fordons-

modell beräknas de totala energiförlusterna i fordonsfjädring och däck.

Bristen på relevanta parameterdata (särskilt däckdata) i fordonsmodellen

är emellertid ett stort problem.
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Simuleringarna med de matematiska modellerna valideras genom experi-

ment varvid Korst och Funfsinns utrustning för utrullningsprov kommer till

användning. Trots ansenlig spridning i det experimentella resultatet anser

Velinsky och White att simuleringsmetoden fungerar tillfredsställande.

Man konstaterar översiktligt att ojämna vägar kan öka rullningsförlusterna

med upp till 20%. Ojämnheterna kan dessutom bidra till en ökning av

fordonets aerodynamiska förluster främst genom de av ojämnheterna

orsakade kontinuerliga variationerna av fordonets attitydvinkel i färdrikt-

ningen.

Velinskys och Whites arbete är i viss mån grundläggande för fortsatt

studium av ett fordons rullningsförluster men ger inte mycket konkret

underlag vid uppbyggnad av en fordonskostnadsmodell.
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4 , SAMBANDET RULLMOTSTÅND/TVÄRFALL

Ett rullande luftgummihjul som utsätts för en sidkraft, dvs en kraft i

hjulaxelns riktning, kommer att avvika från sin ursprungliga kurs. Man

kallar avvikelsen för avdrift och menar med avdriftvinkel vinkeln mellan

kursen (som anges av hjulplanets skärning med vägbanan) och den verkliga

rörelseriktningen (som anges av hjulspåret). Vid små till måttliga sidkrafter

är avdriftvinkeln nära proportionell mot sidkraften:

få = s C

Z
1
4

där f5 = sidfriktionstalet, S = sidkraften, N = hjulbelastningen, C =

proportionalitetskonstant och = avdriftvinkeln.

Sidkraften verkar i hjulaxelns riktning och den har ingen komposant i

hjulplanet men eftersom den verkliga rörelsen sker utmed hjulspåret har

sidkraften en komposant i denna riktning som är proportionell mot sinus för

avdriftvinkeln:

S =S sin eller enklare A = = fSZ/C

eftersom antas vara liten. A -= motstånd i rörelsens riktning orsakat av

avdrift och normerat till hjulbelastningen.

Rullmotståndet vid avdrift är således summan av rullmotståndet vid

normal frirullning och sidkraftkomposanten i rörelseriktningen (AR Willi-

ams (2));

A = Ag+ C + 2

där A = rullmotståndet vid rullning med avdrift, Ag = rullmotståndet vid fri

rullning i hjulplanets led. Strängt taget borde Ag i uttrycket ovan multipli-

ceras med cos men enär är litensätts cos- = 1.

T Williams (13) har undersökt förhållandena för lastbilsdäck med C = 4,76

1/rad och får då för en avdrift på 29, en ökning av rullmotståndet med 0,73

%-enheter. Williams exemplifierar avdrifteffekten med diagrammet fig 11
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som avser lastbilsdäck med slitbana dels av naturgummi och dels av styren-

butadiengum mi.

Dijks (15) anger för personbilsdäck en genomsnittlig ökning av rullmotstån-

det på 0.42 %-enheter för 19 avdriftvinkel. Det är i stort sett samma värde

per grad räknat som Williams rapporterar trots att det är fråga om olika

däcktyper.

För att bedöma effekten av vägens tvärfall på rullmotståndet antas att

detta tvärfall rör sig om 2,5 %. Genom tyngdens komposant vinkelrätt mot

körriktningen parallellt med vägbanan ger tvärfallet uppphov till en

sidkraft som svarar mot ett sidfriktionstal ca 0,025, dvs med Williams

antaganden om C = 4,76 blir A ca 0,00013. »

Om man nu antar att man måste göra en kontinuerlig styrkorrektion för att

följa väglinjen så betyder tvärfallet 2.5 % en rullmotståndsökning på ca

0,01 %-enheter; en ganska blygsam ökning.
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Figur 11 Rullmotstånd och avdrift enligt T Williams (13)
A = lastbilsdäck B = personbilsdäck
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