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SUMMARY

According to results reported from research work abroad

pavement wear due to studded tires varies with the design

of the tires, especially if radial and diagonal type tires

are compared. The results referred to were obtained in

road simulators, in which the experimental conditions were

different, and the results were contradictory. The present

report deals with a comparison of pavement wear cused by

studded radial and diagonal tires under realistic conditions.

The test was made on a test track laid out on an abandoned

landing strip on the domestic airport of Stockholm (Bromma

Airport). The test track was trafficked by an autopiloted

station waggon (Volvo 145), which with a few interruptions

was run between October 1973 and April 1974. The test track

had two straight parallel sections connected by semicirc-

les. On the two straight sections the vehicle path was laid

out in such a way that a take-over was simulated. The sur-

face courses of the two straight sections were different,

one having 200 pen and the other 80 pen bitumen (AB 16t

and HAB 16t). The pavement wear was determined by geometric

profiling.

In all 60 000 circuits were completed, and no statistical-

ly significant difference in pavement wear could be estab-

lished when comparing the two types of studded tires. The.

vehicle speed had for security reasons to be low (15-25

km/h). According to an Austrian study the proportion of

wear due to radial and diagonal tires was independent of

vehicle speed within quite wide limits, and therefore the

present results may be valid within a wider velocity range.

Measurements of stud protrusinuand stud reaction force

showed higher force with the radial tires, this suggesting

that radial tires may have caused lower wear if the reac-

tion forces of the two types of tires had been the same.
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SAMMANFATTNING

 

Enligt utländsk erfarenhet kan konstruktionen hos det dubb-

försedda däcket ha en ej försumbar inverkan på beläggnings-

slitagets storlek. Dessa erfarenheter grundar sig på resul-

tat från laboratoriemässiga försök i trafiksimulatorer, där

jämförelse av slitaget gjorts mellan dubbade radial- och

diagonaldäck. Försöksbetingelserna vid dessa studier har

emellertid ej varit desamma - olika typer av provvägsmaskiner

har exempelvis använts - och underSökningsresultaten har där-

igenom i vissa fall blivit motsägande.

Föreliggande rapport behandlar en jämförelse mellan slitage

från dubbade radial- och diagonaldäck under relativt realis-

tiska förhållanden. Försöket har genomförts på en särskild

provbana på Bromma flygfält, där Luftfartsverket upplåtit

en icke trafikerad bana för experimentet. Provbanan har tra-

fikerats av en automatstyrd personbil av kombityp (Volvo 145),

som med vissa smärre avbrott kört dygnet runt under perioden

oktober 1973 - april 1974. Provbanan hade två parallella

raksträckor sammanbundna med två halvcirkelformade sträckor.

Fordonsbanan på bägge raksträckorna utfördes så att en om-

körningsmanöver simulerades. Beläggningarna utgjordes av

HAB l6t och AB l6t. Beläggningsslitaget bestämdes genom geo-

metrisk profilering.

Av undersökningsresultaten framgår att efter totalt 60 000

fordonsvarv ingen statistiskt säkerställd skillnad i be-

läggningsslitage mellan dubbade radial- OCh diagOnaldäck

erhållits. Fordonets körhastighet vid undersökningen har

emellertid varit låg. Enligt resultat från en österrikisk

undersökning har framgått att den relativa skillnaden i be-

läggningSslitage mellan dubbade radial- och diagonaldäck

ej var beroende av hastigheten, vilket kan ge en indikation

på att resultatet från föreliggande undersökning även kan

gälla för högre hastigheter. Mätningar av dubbutstick och

dubbkraften på de använda däcken visar, att dubbkraften
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var större hos radialdäcken. Det är därför möjligt att

radialdäcken skulle ha givit ett någct mindre slitage

än diagonaldäcken, om dubbkrafterna hade varit lika stora.



INLEDNING

Enligt utländsk erfarenhet kan konstruktionen hos det

dubbförsedda däcket ha en ej försumbar inverkan på belägg-

ningsslitagets storlek. Dessa erfarenheter grundar sig på

resultat från laboratoriemässiga försök i trafiksimulato-

rer, där jämförelser av slitaget gjorts mellan dubbade

radial- och diagonaldäck. Genom att dessa prov ofta utförts

i olika typer av provvägsmaskiner och under skilda försöks-

betingelser har delvis motsägande resultat erhållits. Så

har till exempel,undersökningar i österrike visat att be-

läggningsslitaget från dubbade radialdäck kan bli ända upp

till 40 % lägre än slitaget från dubbade diagonaldäck (4).

Dessa försök utfördes på beläggningar av cementbetong i en

provvägsmaskin med endast L8n1diameter och med specialtill-

verkade omönstrade däck. Motsvarande undersökningar i Fin-

land har däremot givit resultat, som delvis motsäger de

österrikiska (5).

Fördelen med att studera slitageproblemen under laborato-

riemässiga förhållanden är, förutom den lägre kostnaden och

tidsåtgången, att provningen sker under kontrollerade be-

tingelser, och att det finns större möjligheter att variera

parametrar, vars inverkan på slitaget man är intresserad av

att fastställa. Nackdelen är att resultaten under vissa för-

hållanden är svåra att tillämpa på verklig trafik på vägar-

na. Som oVan nämnts kan dessutom, på grund av olikheter i

provvägsmaSkinerna och i försöksbetingelSerna, delvis mot-

sägande resultat erhållas, vilket ytterligare kan försvåra

tolkningen av resultaten.

Vid tidigare undersökningar med radialdäck har dessa upp-

visat bättre eller minst lika gott väggrepp som diagonal-

däck. Dubbdäckskommittên inom Transportforskningsdelega-

tionen ansåg det därför viktigt att undersöka om de öster-

rikiSka resultaten kunde verifieras även under mer realis-

tiska förhållanden. Kommittén gav Statens väg- och



trafikinstitut i uppdrag att planera och genomföra en under-

sökning med syfte attjämföra beläggningsslitage hos person-

fordon försedda med dubbade radial- och diagonaldäck.

Försöket har genomförts på en särskild provbana på Bromma

flygfält, där Luftfartsverket upplåtit en icke trafikerad

bana för experimentet. Provbanan har trafikerats av en auto-

matstyrd personbil, som med vissa smärre avbrott kört dyg-

net runt under perioden oktober 1973 - april 1974. Slitaget

har studerats på beläggningar av typ HAB 16t och AB l6t

och.bestämts genom geometrisk profilering.



UNDERSÖKNINGSMETOD

För att genomföra en undersökning med syfte att jämföra

beläggningsslitage från dubbade radial- och diagonaldäck

kan tre olika metoder vara tänkbara:

Reguljär trafik

Trafiksimulator

3. Provbana

Alternativ 1 får anses vara uteslutet då det är praktiskt

omöjligt att medrreguljär trafik särskilja inverkan av olika

fordons- och däckstyper.

Alternativ 2, som omfattar såväl försök i provvägsmaskin

som elementära laboratoriemässiga simuleringsförsök (skjuv-

ning, upprepad tryckning etc), ger troligtvis ej den infor-

mation, som erfordras för undersökningar av ovan angivet

slag. Vid försök i trafiksimulatorer kan nämligen kraftspe-

let i kontaktytan mellan däck och körbana ofta bli så olika

det, som råder vid trafik på väg, att uppmätta skillnader

i slitaget mellan däck av olika konstruktion kan ge vilse-

ledande upplysningar.

Återstår därför endast alternativ 3, provbana, där ett ordi-

närt fordon kan köras på en rutinmässigt utförd beläggning

under realistiska väderleksförhållanden.

En undersökning av liknande slag har tidigare utförts av

dåvarande Statens väginstitut på enprovbana på Bromma flyg-

fält, då med syfte att jämföra slitagetåligheten hos olika

beläggningstyper (2). Den pågick under två vintersäsonger

och beläggningarna utsattes för en trafik av totalt 100 000

fordonspasSager. Målsättningen för föreliggande undersökning

var emellertid ej densamma utan avsåg, søm tidigare.nämnts,

att jämföra beläggningsslitaget genom inverkan av två olika

däcktyper. Antalet erforderliga passager kunde därför icke

utan vidare bedömas ur tidigare erfarenheter. Hur långt



beläggningsslitaget vid denna undersökning måste drivas

för att kunna säkerställa, att ingen signifikant skillnad

förefinns mellan de båda däckstypernas egenskaper, var

emellertid svårt att förutsäga. Preliminärt valde man där-

för att inrikta försöket på att omfatta en total trafik av

100 000 fordonspassager.

PROVBANAN

 

Körningen utfördes på bana 09 på Bromma flygfält och i

huvudsak på samma slutna banslinga, som användes vid för-

söket 1968-1970 (2). Provbanan hade två parallella rak-

sträckor om vardera 200 meters längd, sammanbundna med två

halvcirkelformade sträckor med 35 m diameter, figur 1. Rak-

sträckorna hade en bredd av ca 5 meter. De belades i juli

1973 med asfaltbetong, på den ena raksträckan med 80 AB 16t

och på den andra med 80 HAB 16t. Beläggningarna utfördes

enligt Statens Vägverks Byggnadstekniska Anvisningar. Re-

sultaten från analyser av prov på beläggningsmassorna

finns angivna i figur 2.

Fordonsbanan på bägge raksträckorna utfördes så att en om-

körningsmanöver simulerades. Enligt figur 1 omfattade varje

sådan omkörningsmanöver en högersväng, en Vänstersväng, en

raksträcka, en Vänstersväng och en högersväng. Banan var

utformad så att höger- och vänsterkurvorna var helt symmet-

riska, varför kraftspelet mellan däck och-beläggning borde

bli spegelvänt vid vänster- OCh högersväng. Kurvformen i

svängarna var så anassad att sidledsaccelerationen ändrades

sinusformigt och aldrig diskontinuerligt.

,UTFÖRANDE

 

Undersökningen utfördes.i stort sett enligt det förslag som

i juni 1973 framlades för Dubbdäckskommittên, bilaga 1.

Det använda fordonet var en Volvo l450ch de däck som an-

vändes Vid körningen var:

Gislaved 165 SR 15 Brodd 116 SL

Gislaved 165 15/4 'Brodd 16 SL



Den ringa krökningsradien i vändslingorna har begränsat

fordonets hastighet i dessa till mindre än 20 km/h, d V 3

omkring 5 m/s, vilket motsvarar en radialacceleration på

ca 0,15 g. Högre acceleration kunde icke tillåtas av kör-

säkerhetsskäl. På varje raksträcka ökades hastigheten

under första hälften av sträckan och bringades därefter

att minska under den andra halvan av sträckan. Förberedel-

setiden medgav icke konstruktion av servomekanism för styr-

ning av hastigheten. Hastighetsinställningen skedde därför

genom att gasreglaget öppnades och stängdes med hjälp av

en kamhjulsmekanism i öppet regleringssystem. Eftersom bana

09 lutar något mot flygfältets centrum (mot öster) blev

hastighetsfördelningen utefter de båda raksträckorna olika.

Den uppmätta hastighetsfördelningen under en mätning vid

intrimningen framgår av figur 3. Det framgår här också att

hastigheten varit högst ca 30 km/h. Styrsystemen bygger på

ett system som använts i det tidigare angivna försöket på

denna provbana (2). Vidareutvecklingen skedde inom ramen

för föreliggande projekt. För en mera ingående beskrivning

av styrsystemen hänvisas till referens (1).

På grund av den olikformiga hastighetsfördelningen blev sid-

krafterna i kurvorna icke lika stora under omkörningsman-

övrernas olika faser. Detta i kombination med att de klima-

tiska betingelserna måste förväntas variera på ett okontrol-

lerbart sätt samt att beläggningens hållbarhet mot slitage

kunde tänkas vara olika i de båda hjulspåren medförde att

placeringen av radial- och diagonaldäcken på fordonet måste

göras så att inverkan av ovan antydda olikheter i möjligas-

te mån kunde kompenseras.

Däcken valdes därför på ett sådant sätt att radial- respek-

tive diagonaldäckens ytterdiameter skulle bli densamma.

Fordonet kunde därmed köras med dubbade radialdäck på ena

sidan och med dubbade.diagonaldäck på motsatta sidan. Sam-

tidigt möjliggjordes också Skifte av däcktyp från höger till

vänster fordonssida Och vice versa. Detta "sidbyte" av däck



skedde med bestämda intervaller och i samband med mät-

ning av beläggningsslitaget. Vid varje sådant "sid-

byte" byttes dessutom de gamla dubbdäcken mot nya dubbade

däck. Vid vintersäsongens slut, då försöket avbröts, var

sammanlagda antalet tillryggalagda varv 60 000.

Sidbyte och slitagemätning kom att ske på följande sätt:

F.

 

Antal körda varv Körnings- Däcktyp på fordonets
skede

 

högra sida vänstra sida

 

0 - 10 000 l diagonal radial

lO - 20 000 2 radial diagonal

20 - 40 000 3 diagonal radial

40 - 60 000 4 radial diagonal

  

 

 

  

Vid varje mättillfälle bestämdes den ändring i profil-

arean som det just avslutade körningsskedet medfört. Under

första Och andra körningsskedet användes däck med enkel-

flänsade dubbar. Mätningar av dubbutsticket visade, att

detta minskade påtagligt under vardera skedet. En under-

sökning av de enskilda dubbarna visade emellertid, att

detta icke berodde på nötning av-dubbarna utan på att

dubbarna tryckts in i däcken. Under de tVå senare skedena

användes därför tvåflänsade dubbar. Mätningar av dubbute

sticket (tabell 1) visade då, att utsticket i början ökade
något för attsedan förbli konstant och slutligen minska

något, ungefär till det ursprungliga utsticket.

METODER FÖR BESTÄMNING AV SLITAGET

 

Beläggningsslitaget bestämdes genom geometrisk prOfilering.

Bestämningarna gjordes på tio olika mätställen - fem'

stycken på Varje omkörningsslinga. Varje omkörningsmanöver

omfattar som tidigare nämnts högersväng, vänstersväng,

raksträcka, vänstersväng och högersväng.



Profilering utfördes i varje sådan höger- och vänstersväng

(totalt 2 x 4 mätställen) samt på raksträckan (totalt

2 x 1 mätställen). För varje mätställe bestämdes fem tvär-

profiler i vardera hjulspåret - inbördes avståndet mellan

profilerna inom samma mätställe var ca 100 mm. Totalt ger

detta 2 x 5 x 10 = 100 profiler för hela banan. Mät-

ställenas läge och numrering framgår av figur 1.

Profileringen skedde enligt två olika metoder:

l. Manuell profilering med en profilometer som

normalt används vid slitagemätningar på vägar.

2. Automatisk profilering med en profilometer

benämnd LIFROST.

Profilometern vid manuell profilering (figur 4) består

av en referensbalk, ca 60 cm lång, med tre stödben.

Som djupindikator användes en mätklocka med en avläsnings-

noggrannhet av 0,01 mm. I balken finns hål upptagna för

säte och styrning av mätklockan. Hålen, 20 till antalet,

är jämnt fördelade över hela balken med ett inbördes

avstånd av 2,5 cm.

Vid mätning uppställs profilometern med två av stödbenen

på fixar, ingjutna i beläggningen. Det tredje benet stöder

mot beläggningsytan och är justerbart för vertikalställ-

ning av mätklockan. Fixarna utgöres av mässingshylsor

med planad invändig bottenyta. Bottenytan tjänar som refe-

rensyta vid profileringen. Den skyddas mellan mätningarna

mot mekanisk åverkan, isbildning m m av en skruv, som är

iskruvad hylsans gängade överdel. Fixarna är försänkta

ca 20 mm under beläggningsytan, så att de skyddas mot

åverkan av trafik och snöröjningsfordon. Genom att gjuta

fast dem hindras de från att röra sig relativt belägg-

ningen. Fixarna gjutes fast i uppborrade hål i beläggningen

med ett plastlim. Hålen tätas med en kork. Avståndet mellan

fixarna tvärs över hjulspåret var ca 50 cm.



Den automatiska profileringen har utförts med en profi-

lometer benämnd LIFROST, (figur 5) vilken finns beskri-

ven 1 Rapport nr 22 från VTI (3). Enligt denna bringades

ett litet mäthjul att rulla utefter profilen, varvid mät-

hjulets vertikalläge relativt profilometerramen bestämdes

genom elektrisk motståndsmätning, och den elektriska ut-

signalen registrerades på hålremsa. Vid föreliggande för-

sök utfördes en mätning för varje cm profillängd. Pro-

filometern inriktades vid varje mätning så att mäthjulet

kom att passera över fixarna. Dessa var under själva mät-

ningen försedda med en förhöjningsskruv, så att skruvskal-

lens höjd registrerades av profilometern. Vid den efter-

följande datorbearbetningen inlades en rät referenslinje

genom vardera skruvskallens högsta punkt och alla profil-

värden bestämdes som vertikala avståndet från denna linje.

All profilering skedde alltså relativt fixarna, som kunde

antagas medfölja eventuella rörelser i slitlagret. Lokala

rörelser mellan fixarna kan givetvis ej sorteras bort,

men de kantnnhnrgynnsamma förhållanden antagas bli utjäm-

nade statistiskt, genom att fem profiler per mätställe

bestämdes. Det inbördes avståndet mellan dessa profiler

var som tidigare nämnts ca 100 mm.

De uppmätta slitaget representeras genom ändring i pro-

filarean mellan varje mättillfälle.



RESULTAT

I figur 6 har grafiskt återgivits huvuddragen av de

erhållna slitageresultaten. De har redovisats i form

av det genomsnittliga slitaget, som åstadkommits av

radial- resp diagonaldäck i höger- och vänsterkurvorna

samt på raksträckorna. Slitaget har ställts i relation

till antal körda varv. Av figurerna framgår att kurvorna

ej indikerar någon skillnad i slitage mellan radial- och

diagonaldäck. Däremot har slitaget i kurvornas ytterspår

i så gott som samtliga fall varit större än i innerspåren

oberoende av däcktyp. En statistisk analys av skillnaden

mellan de båda däcktyperna har gjorts genom t-test. Detta

test har utförts på värdena för det sammanlagda slitaget

efter 60 000 fordonspassager.

Det sammanlagda slitaget i varje profil och på samtliga

mätställen visas i tabell 2 för handprofilering och i

tabell 3 för automatisk profilering. Värdena i tabellerna

anger ändring av profilarean i mm2. Vid jämförelse mellan

resultaten enligt de två profileringsmetoderna finner

man i medeltal högre värden från den automatiska profi-

leringen, varjämte spridningen med denna metod blivit

större; man finner t o m negativa slitagevärden. Den auto-

matiska profilometern är utvecklad för användning i prov-

vägsmaskin inomhus och användes i föreliggande mätningar

för första gången utomhus under fältförhållanden. Den

oväntat stora spridningen får tillskrivas vissa i be-

gynnelsen okända svårigheter vid reproducering av referens-

nivåerna vid de olika mättillfällena. Tabellerna visar

slitagevärden av storleken 500-1000 mm2. Detta ger ett

medelslitage hos beläggningen på 0,5-l mm, Vilket i sin

tur motsvarar ett medelslitage hos en väl utförd belägg-

ning på en väg med ca 300 000 dubbade fordon per år. Om-

räknat i specifikt slitage får man SPS-värden omkring 50,

d v 5 rimliga värden för sVenska förhållanden. Ställda

i relation till en beläggnings tjocklek är emellertid

slitaget litet. Resultatet av signifikantsanalysen visas

i.tabell 4 för handprofildata och i tabell 5 för data från
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automatisk profilering. Signifikanstestet har utförts

på skillnaden mellan radial- och diagonaldäck dels för

samtliga mätställen dels för mätställen i kurvor resp

raksträckor. Det spridningsområde som anges i tabellernas

sista kolumn är den sammansatta spridning som ingår i

t-test.

Ingen av jämförelserna ger statistiskt säkerställd skill-

nad mellan radial- och diagonaldäck ens i närheten av

95%-nivån. En betraktelse av spridningen mellan mätvärdena

vid olika mättillfällen visar ingen tendens till ökning

av denna med stigande antal passager, medan givetvis medel-

värdena ökar. Det är därför möjligt att en betydligt

längre driven körning skulle givit signifikant skilda

slitage. Om den procentuella skillnaden icke blir större

än vad som hittills registrerats, saknar emellertid ett

sådant resultat praktisk betydelse.

En avgörande fråga är i vilken utsträckning de erhållna

resultaten går att översätta till verklig trafik. De

däck och dubbar som använts är av standardtyp och där-

med vanliga även i Verklig trafik. Hastigheten vid pro-

ven har dock varit orealistiskt låg. Den tidigare omtalade

undersökningen i Österrike (4) utfördes vid olika hastig-

heter. Denna visade att den relativa skillnaden i belägg-

ningsslitage mellan dubbade radial- och diagonaldäck inte

var beroende av hastigheten, vilket ger en indikation på

att resultatet även kan gälla för högre hastigheter.

Mätningar av dubbutstick-och dubbkrafter på de använda

däcken visaratt dubbkraften var 20-30 Newton större hos

radialdäcken. Eftersom dubbkraften har en så stark inverkan

på beläggningsslitaget, är det möjligt att radialdäcken

skulle ha medfört ett mindre slitage än diagonaldäcken om

dubbkrafterna hade varit lika stora.
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Tabell 1

Sammanställning av resultaten från mätning av dubbutstick

4

   

   

 

 

 

Däck Placering Dubbutstick, medeltal, mm Mättill- Antal
Före körning Efter körning fälle varv från

försökets
början

Radial nr 1 vä, fram 1,00 ,

" " 2 " bak 0,93 ,

Diagonalrurl hö, fram , 0,98 ,' 1 10 000

" " 2 " bak 0,90 ,

Radial nr 3 hö, fram 1,36 0,41

" " 4 " bak 0,98 0,42

-Diagonalrut3 vä, fram 1,01 0,54 2 20 000

" " 4 " bak 0,95 0,46

Radial nr 5 vä, bak 1,15 1,42

" " 6 " fram 1,11 1,35

Diagonalrnr5 hö, bak' 0,95 1,52 3 40 000

" " 6 " fram 0,97 1,44

Radial nr 7 'hö, bakr 1,15 1,65

' " " 8 " fram 1,05 1,54

Diagonalrnr7 vä, bak 1,11 1,97 4 60 000

" " 8 " fram 1,14 2,51

 

 

 

 



Tabell 2.

 

Resultat av profilering med handprofilometer. Slitagevärdena i

tabellen anges som profilareaändring i mmZ, förorsakade av

60 000 fordonsPassager.

    

Mät- . PrOfilareaändring (slitage), mm

ställe

Radialdäck Diagonaldäck
tvärprofil nr tvärprofil nr

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 587 434 614 525 588 454 594 508 476 529

2 625 574 750 639 772 624 844 1001 1040 1055

3 443 519 594 521 459 622 577 739 622 540

4 589 674 739 712 736 581 690 512 666 686

f

5 650 652 508 651 494 626 552 653 676 660

6 633 594 337 ;681 759 708 764 965 839 70

7 604 686 721 644 556 715 677 397 617 712

8 797 747 740 714 731 623 695 632 695 662

9 567 673 703 627 608. 478 546 555 483 527

10 919 775 647 825 857 810 875 895 848 828

    



Tabell 3.

 

Resultat av profilering med automatisk profilometer. Slitage-

värdena i tabellen anger profilareaändring i mm , förorsakade

av 60 000 fordonspassager.

  

 

 

Mät- Profilareaändring (slitage), mm

ställe , '
Radialdäck DiagonaldäCk
tvärprofil nr tvärprofil nr

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 378 619 444 739 796 1450 805 675 845 628

2 831 1809 1170 578 1679 1312 378 493 1221 782

3 736 1231 1153 917 1106 1187 616 326 901 581

4 1257 1043 1038 575 712 737 849 1927 514 1001

5 991 1188 1037 928 956 604 -53 829 811 971

6 -689 1321 1399 1041 -977 428 336 649 636 -76

7 553 988 901 755 278 989 1183 917 1114 853

8 909 1389 837 1435 469 1044 1274 1201 1029 1845

9 1024 1199 1085 1164 1447 732 242 938 523 527

10 706 1427 1245 1196 1629 1246 2143 1232 1852 1295

 

 

 

 



Tabell 4

Signifikansanalys av skillnader mellan slitage förorsakade av radial-

respektive diagonaldäck, utförd för olika kombinationer av mätställen.

Profilering för hand.

   

- .. '2 'Mätställe t-värde Antal Slitagemedelvarde, mm Samman-
profiler Radialdäck Diagonaldäck satt

spridning

*Samtliga mätställen -0,64 2x50 643,9 662,9 148:0

" kurvor -0,57 2x40 648,2 668,4 158,0

" raksträckor -0,31 2xlO 626,5 640,7 103:2

" högerkurvor -0,54 2x20 636,5 666,5 177,3

" vänsterkurvom*-0,23 2x20 659,9 670,3 140:1

" kurvor med '
HAB 16 t -l,Ol -2x20 625,6 _671,3 142,5

" kurvor med
AB 16 t 0,10 2x20 670,8 665,4 174,2

 

 

  

 

 



Tabell 5

Signifikansanalys av skillnader mellan slitage förorsakade av radial-

respektive diagonaldäck, utförda för olika kombinationer av mätställen.

Automatisk profilering.

 

  

Mätställe t-värde Antal Slitagemedelvärde, mm2 Samman-
profiler Radialdäck Diagonaldäck satt

spridning

Samtliga mätställen 0,44 2x50 933,0 890,9 480,7

" kurvor 0,43 2x40 911,7 863,6 505,5

" raksträckor 0,11 2x10 1018,2. 1000,4 370,7

" högerkurvor -0,24 2x20 819,1" 865,3 607,5

" Vänsterkurvor 1,18 2x20 1004,3 861,8 382,6

" kurvor med I
HAB_1§ t 0,79 2x20 938,4 839,2 395,6

" kurVor med
AB 16 t -0,02 2x20 885,0 887,9 605,5

1
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EXTRAKTlON AV BELÃGGNlNGSMASSOR nu. HAB16t OCH Aa1st.

BNDEMEDELSHALT OCH HÅLRUM Hos PROVER TAGNA FRÅN
BELÃGGNINGARNA HAB16t OCH AB16t.
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Figur 5. Profilometer för automatisk prcfilering.
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TA" ' 48 VÄG- OCH TRAFIKINSTlTUT P gi IE

Vägavdelninge: 1973-08-06
0>Andersson

PM beträffande körning med radial- och diagonaldäck på Brommabanan

Projekt 524 6 522-6

Målsättning

Som framgår av projektförslaget av 1973-06-06, dnr V 529/73-524z6,

som bilagts, avser undersökningen en jämförelse mellan beläggnings-

slitaget vid körning av personbil med dubbade radialdäck och dubbade

diagonaldäck. Jämförelsen skall gälla såväl körning på raksträcka

som i kurva.

Banan

Körningen utföres på bana 09 på Bromma flygplats i huvudsak på samma

slutna banslinga 30m användes vid körförsöket 1968-70. Raksträckorna

-på denna bana har i juli 1973 belagts med asfaltbetong på fem.meters

bredd, ena sträckan med 80 AB16t och den andra med 80 HABl6t. Belägg-

ningarna är utförda enligt BYA. 80 AB16t är en vanlig beläggnings-

typ på vägar, och 80 HABl6t förekommer på såväl vägar som stadsgator.

Varje raksträcka är 200 m, och den tilltänkta körbanan på varje rak-

sträcka är indelad i fem lika långa sektioner om 40 m, varav den

första är rak, den andra innefattar en sidoförflyttning på 2,5 m

motsvarande en halv omkörningsmanöver, den tredje är rak, den

fjärde en sidoförflyttning åt motsatt håll till den ursprungliga

raksträckan och den femte en rak sektion, som utgör fortsättningen

av den ursprungliga raksträckan. Se figur. Omkörningsmanöverna inne-

håller två högersvängar och två vänstersvängar, och banan är ut-

formad så-att höger- och vänsterkurVorna-är helt symmetriska, var-'

för kraftspelet mellan däck och vägbana bör bli spegelvänt vid

vänster- och högersväng. Högerhjulen kommer därigenom att påfresta

körbanan på samma sätt som vänsterhjulen. Detta erfordras därför att

radial- och diagonaldäcken kommer att sitta på var sin sida av fordo-

net. Banan har markerats under juli 1973 och spår för styrkabeln kom-

mer att fräsas i början av augusti.
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Eozden_
Fordonet är en Volvo 145 (kombi) och skall förses med följande däck:

Gislaved Brodd 16 M + S 165 - 15 4 P.R.

Gislaved Brodd 116 M + S 165 SR 15

Dubbarna bör vara av samma typ som de som användes vid förra Bromma-

försöket.eller modernare variant därav, och antalet och fördelningen

av dubbarna bör vara lika för radial- och diagonaldäck, varvid dock

viss hänsyn måste tagas till däcktillverkarnas riktlinjer för dubb-

ning. Radialdäcken skall sitta på fordonets ena sida och diagonal-

däcken på den andra. Rattrörelserna skall under körningen utföras

av en servomotor med servoförstärkare, vars styrsignal kommer från

den i banan nedlagda styrkabeln. Den servomotor som skall komma till

användning har stor strömkonsumtion och ger bättre styrkrafter än

vid det tidigare Brommaförsöket, Varför bilens generator har utbytts

mot en generator på 1 000 watt. Fordonet har försetts med en extra-

tank för bränsle, varför man beräknar att endast en tankning per

dygn skall bli erforderlig. För bränsleförsörjningen är det lämp-

ligt att hyra en farmartank som uppställes intill banan.

Fordonet har automatväxel, varigenom vinnes att motorns arbetssätt

m h t inställd hastighet hela tiden kommer att bli optimalt. Fordonet

förses med automatiskt hastighetsreglage, som triggas från magnet-

slingor-nedlagda i körbanan vid änden av vardera vändslingan. På

vändslingorna avses hastigheten att vara 20 km/h och på de med om-

körningsslingor försedda raksträckorna 40 km/h såväl på raka sek-

tioner som i svängar. Tiden medgiver icke utveckling av en sluten

reglerkrets, som styres av hastighetsmätaren, utan fordonet får

förses med en på förhand inställd styrning av gasreglaget, vilken

på empirisk väg ges sådan inställning att önskat hastighetsprogram

uppnås,

Fordonet bör förses med säkerhetsanordning, som aktiverar bromssyste-

met Om fordonets tändningssystem brytes, om fordonet tappar kontak-

ten med styrkabeln i banan eller om styrkabeln blir strömlös. Då

fordonet är automatväxlat och sålunda har hydrauliskt kopplings-

system erhålles nämligen icke effektiv motorbroms.
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Körschema-

Man bör taga sikte på körning 100 000 varv runt banan. Om utslags-

givande resultat erhålles dessförinnan, kan experimentet avbrytas.

Profilering bör utföras åtminstone till en början var tiotusende

varv. Körningen skall som ovan angivits ske vid hastigheten 20 km/h

i vändslingorna och eljest vid 40 km/h. Eftersom acceleration från

20 till 40 km/h icke kan ske momentant, bör den genomföras under den

första 40 m långa och raka bansektionen på varje raksträcka. Detta

motsvarar vid likformigt accelererad rörelse en acceleration på

0,12 g. Körschemat blir följande:

sektion längd hastighet acceleration
i körriktning tvärs kör-

riktningen

1 40 20-40 km/h 0,12 g 0

2-4 3 x 40 40 km/h 0 max 0,18 g.

5 40 40-20 km/h -0,12 g 0

vändslinga 50 420 km/h 0 0,185 g

Detta körschema kommer mkd den öppna hastighetsregleringen icke att

kunna realiseras strikt, särskilt med hänsyn till att banan har en

icke försumbar lutning mot flygfältets mitt. Vid förra körningen

konstaterades emellertid endast en mycket obetydlig inverkan på

hastigheten av denna lutning. Viktigast är att någorlunda konstant

hastighet kan upprättas på sektionerna 2-4 på vardera raksträckan,

så att likheten mellan slitaget från höger- och vänsterhjulen icke

äventyras.

Den minsta_krökningsradien inom varje omkörningsmanöver är ca 70 m

och'motsvarande sidoacceleration 0,18 g. Då denna acceleration är

prOportionell mot kvadraten på hastigheten, ger ett hastighetsfel

på 1 km/h ett relativt fel i acceleration på 2 - 1/40 = 5%, Vilket

skulle ställa mycket stora krav på hastighetskonStansen, om sido-

accelerationen ensam vore avgörande för slitaget vid kurvtagningen.

Troligt är emellertid att bangeometrin och den därav betingade

deformationen hos däcken har större betydelse.

Hastighetsprofilen runt banan bör köntrolleras före körningarnas

början för injustering av hastighetsregulatorn, och kontroll av

hastighetsprofilen hör till en början utföras en gång i veckan,
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I

:värnrgfilârina

Profilering utföres med BIFROST på raka sektioner och i svängar,

dock icke i vändslingorna. Varje omkörningsmanöver omfattar två

högersvängar och två vänstersvängar. Profilering utföres i varje

sådan sväng samt på den raka sektionen i varje omkörningsslinga

(sektion 3). Sammanlagt sker alltså mätningen på fem mätställen

på varje raksträcka, dvs inalles tio mätställen på hela banan.

Mätningen sker relativt till fixar på vardera sidan av hjulspåret,

placerade på 51 cm avstånd från varandra (30 x 1,7) symmetriskt

i förhållande till hjulspårets mitt. Varje sådant par av fixar

definierar en profil, och varje mätställe bör omfatta fem profiler

per hjulspår på ett avstånd av 25 cm från varandra räknat längs

fordonets rörelsebana. Fixarna skall vara av den försänkta typen

och förses under mätningen med förhöjningsskruv så att skruvskallens

höjd registreras av BIFROST. Under gynnsamma omständigheter behöver

dessa förhöjningsskruvar icke avlägsnas mellan mätningarna. De kan

emellertid skadas av snöröjningsredskap. Iakttagelser av detta kan

göras genom införande av blindfixar, vars förhöjningsskruvar lämnas

under hela körningen. För jämförelse kan det vara lämpligt att

stickprovsmässigt utföra mätningar medsamma fixar genom manuell

koordinatmätning med mätur.

Fixarna utsättes snarast möjligt efter det att fordonet provkörts

så att man.kunnat fastställa fordonets verkliga körbana. Eftersom

mätning skall utföras i bägge hjulspåren, får man i själva verket

2 x 5 profiler på varje mätställe, dvs inalles 100 profiler på hela

banan. Första profileringen skall utföras omedelbart innan körningarna

börjar. Nästa mätning utföres efter 10 000.passager, och tidsavståndet

mellan mätningarna får sedan avgöras av utvecklingen av slitaget.

åääeshståaaotdaiasarjy_
I likhet med förra körningen bör förutom fordonets säkerhetsnaordningar

banan förses med en vall av halmbalar genomträdda med en stålwire.

Det iakttogs vid förra körningen att snö under vissa vindförhållanden

anhopade sig utefter denna vall och bildade en snövall på banan. Detta

kan man undvika genOm att plaCera vallen på större avstånd från banan

och möjligen lämna några decimeters mellanrum mellan balarna dock så

att wiren hänger tillräckligt högt upp mellan balarna för att ge be-

tryggande avkörningsskydd. Den husvagn som finns uppställd vid den
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Q

ena raksträckans mitt och som innehåller erforderliga kontroll-

och kopplingsorgan för det elektriska systemet, bör också vara

försedd med brandsläckare samt med kortvågsradio och Om så bedömes

erforderligt med telefon ansluten till telenätet, ev via någon av

institutets växlar.

Snöröjning skall ske genomwsaltning med urea och sopning. Körningen

planeras börja i början av oktober och pågå till slutet av april.
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Talen 1-10 utefter

banan anger nummer

på mätställena
sektion 1

10
1

sektion 2

9 2

18 i sektion 3

1 V
i 3

7 4

sektion 4
6 5

sektion 5

   

 

 

    

   Principskiss av banans

> beläggning och styrkabel.
__Med "raksträcka" avses i

, texten beläggningsraksträcka
omfattande sektionerna 1-5,

med "omkörningsslinga" avses
öster ' sektionerna 2-4.

vändslinga  




