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REFERAT

Statens väg- och trafikinstitut har på uppdrag av Kontoret för vägbyggnad vid Statens

vägverk giort en analys av resultaten från olika friktionsmätningar för att söka få fram

faktorer, som kan orsaka låg friktion mellan hjul och vägbana.

l

Friktionen beror av beläggningens makro- och mikrotextur.

En skrovlig och rå beläggning (yta med både makro- och mikrotextur) har hög och iämn

friktion. Som exempel på enbeläggning med sådan textur kan nämnas nylagd ytbehand-

ling utan bindemedelsöverskott.

En skrovlig men glatt beläggning (yta med makron men utan mikrotextur) har vanligen

betydligt lägre friktion. En sådan yta kan exempelvis uppkomma ur den föregående om

stenmaterialet i ytan poleras eller om mikrotexturen maskeras på ett eller annat sätt.

En slät enbart rå beläggning (yta utan makro- men med mikrotextur) tex sandasfait

kan ha mycket goda friktionsegenskaper i torrt och lätt fuktigt tillstånd, medan rikligt

regn eller kvarstående vattensamlingar försämrar bromsverkan katastrofalt. Risken för

vattenplaning på en sådan yta är stor.

En mycket slät och glatt beläggning (yta utan både makro- Och mikrOteXtur) tex

en blödande ytbehandling har i fuktigt och vått tillstånd dåliga friktionsegenskaper redan

vid hastigheter under 50 km/h.

Friktionen är som regel hastighetsberoende. Beroendet är ringa vid torra, rena belägg-s

ningsytor men kan vara betydande vid våta och/eller smutsiga ytor. Hastighetsberoendet

är mer markantpå beläggningar med slät textur än på beläggningar med skrovlig textur.

Hög .och jämn friktion bör siälvfallet eftersträvas. I detta krav ingår naturligtvis att

friktionsegenskaperna ei nämnvärt skall variera med tiden. En sådan ändring i friktionen

kan exempelvis uppträda, när bindemedel successivt pressas upp till beläggningsytan eiler

när beläggningen får markant spårbildning (risk för vattenplaning) .



På vägar, d'cir avsevärda skillnader i vögk-roppens vörmekapacitet förekommer utmed

ströckningen,l<an under vissa v'ciderleksbetingeiser riskabla friktionsspröng uppträda. En

typisk sådan situation kan vara för handen då is bildas på en viadukt men ei på angrän-

' sande vögavsnitt.

Löst liggande sand på en hård och fast körbana medför en betydande minskning av frikv-

tionen. Det kan härvid vara fråga. om exempelvis kvarliggande sandningssand eller

sand, som inte Fastnat i ytan vid avsandning i samband med belöggningens utförande .



lNLEDNING

En grundläggande förutsättning för ett vägfordons framdrivning, kurshållning och broms-

ning är att tillräckliga friktionskrafter kan utbildas i kontaktytan mellan hjul och väg-

bana. Utan tillräcklig friktion kan en fordonsförare inte utföra de för transporten och

säkerheten erforderliga manövrerna.

Friktionskrafterna utbildas i ytor av mycket begränsad storlek. För en personbil med

vikten 1,2 ton rör sig den totala skenbara kontaktytan om ca 600 cm2, dvs varje hjul

har skenbar beröring med underlaget över en yta motsvarande ungefär en ordinär hand-

flata. Den verkliga kontaktytan är på grund av däckmönstringen ochunderlagets

skrovlighet betydligt mindre. I den samlade kontaktytan för alla hjulen skall vid

ordinär bromsning friktionskrafter av storleksordningen en tredjedel av bilens tyngd

kunna etableras .

De tider, som står till buds för att upprätta ett stabilt friktionsförband, är utomordentligt

korta. Som antydan härom kan nämnas att för en personbil, som framförs med iOO km/h,

är varje enskild punkt av ett hjuls slitbana i abruten kontakt med underlaget under endast

ca 5 millisekunder.

För att kunna formulera bestämmelser och rekommendationer avseende friktionen på väg-

beläggningar är det nödvändigt att känna de naturföreteelser, som reglerar uppkomsten

och bibehållandet av friktionsförbandet mellan hjul och väg.. Sådana kunskaper är

naturligtvis av betydelse för trafiksäkerheten direkt men på längre sikt även för utveck-

lingsarbetet på vättre vägbeläggningar och däck .

Jämsides härmed är det givetvis lika angeläget att känna till vilken friktion - både

gällande nivå och jämnhet - som erfordras i olika trafiksituationer för att en förare skall

ha sitt fordon under kontroll . Tyvärr är kunskapsbristen i detta senare avseende betydande.

En allmänt låg friktionsnivå behöver inte i och för sig innebära en katastrofal situation.

Om så vore fallet skulle trafiken vintertid på is och snötäckt underlag medföra långt

fler olyckor än vad somsker. Trafikanten anpassar sig i själva verket genom erfarenheter

från olika manövrer till den låga friktionsnivån. Anpassningsprocessen tar emellertid viss

tid i anspråk och om friktionsförändringar uppträder plötsligt eller ofta, måste man räkna

med att någon anpassning inte hinner äga rum ochatt trafikanten inte alltid handlar rik-

tigt i en besvärlig situation. Det förda resonemanget antyder i någon mån problemets

svårighetsgrad; en rekommenderad lägsta friktionsnivå med viss variationsvidd som är

acceptabel sommartid kan bli en uppenbar orimlighet vintertid.



Det är dessutom svårt att beräkna och till och med att definiera friktionsbehovet på våra

vägar. Skall tex behovet avgöras med hänsyn till normala trafikförhållanden eller till

sådana manövrer som utförs i nödläge? l det senare fallet: hur definieras en manöver

. i nödläge?

Som framgår av ovan sagda finns det inga raka svar på de frågor,som kan ställas i

sammanhanget. Man har därför på många håll valt att nalkas problemet så att säga

bakifrån dvs studerat friktionen vid inträffade trafikolyckor. Metoden kan måhända tyckas;

vara cynisk, eftersom syftet med att kartlägga friktionsbehovet ytterst är att förhindra

trafikolyckor, men den syns för närvarande vara den enda, som ger direkt upplysning om

friktionsförhållandenas inverkan på trafiksäkerheten. En allvarlig nackdel är emellertid,

att ett mycket stort material erfordras, för att man skall kunna särskilja friktionen från

det otal övriga faktorer, som har inverkan. Tyvärr finns det givetvis. också många tillbud

orsakade av otillfredsställande friktion, vilka aldrig kommer till rapportering .

l Sverige har ingen organiserad analys av trafikolyckor ägt rum i syfte att utröna frik-

tionens betydelse. Vid de mätningar som statens väg- och trafikinstitut utfört under

de senaste lO-l5 åren, har emellertid vid flera tillfällen låga, i vissa fallmycket låga,

friktionsvärden noterats. Ur trafiksäkerhetssynpunkt och på lång sikt även för fortsatt

utvecklingsarbete på bättre vägbeläggningar och däck måste det vara av stort värde att

ur resultaten från dessa undersökningar försöka få fram faktorer, som kan ha orsakat att

låg friktion uppträtt mellan hjul och vägbana. 'På uppdrag av statens vägverk har en

sådan inventering utförts, och resultaten från denna undersökningar har sammanställts i

föl iande rapport.

På grund av rapportens karaktär av inventeringsmaterial har upprepningar iden förklarande

texten inte helt kunnat undvikas. De friktionsvärden med tillhörande hastighetsangivelse

som återfinns i tabellerna kan inte direkt användas för beräkning av en ideell bromssträcka

från ifrågavarande hastighet eftersom friktionstalet som regel ökar med fallande hastighet.

Undersökningar som väg- och trafikinstitutet tidigare utfört (SVl rapport nr 39 samt VTl

rapport nr 5) antyder emellertid att tabellvärdena mycket väl skulle kUnna användas som

"medelfriktionstal", men då för en inbromsning från en utgångshastighet som är l,5

gånger större än den nominelia'. Så tex gäller friktionstalet 0,4 uppmätt och angivet vid

60 km/h som medelfriktionstal vid inbromsning från 90 km/h till stillastående.



BEGREPPSFÖRKLARINGAR

l rapporten Förekommer några uttryck som har ansetts behöva förtydligas, nämligen opti-

malt slip, makro- och mikrotextur;

För begreppet optimalt slip som återfinns tillsammans med friktionsangivelser, kan följande

tjäna, som förklaring . Det förhåller sig så att nämnvärd friktionskraft mellan gummihjul

och vägbana .endast kan utbildas i samband med en relativrörelse (glidning) mellan dem.

Friktionskraften stiger från ett relativt blygsamt värde vid glidhastighet noll mot ett

maximum vid 0,2-2 km/h och avtar sedan successivt med ökande glidhastighet. När hjul-

- bromsarna ansätts på ett fordon i rörelse kommer således hjulen att rotera långsammare än

vad de skulle göra om de fick rotera fritt. Hastighetsnedsättningen hos hjulen benämns

slip och kan tydligen uppgå till 100 % då hjulen är låsta och ej roterar längre. Frik-

tionskrafternas nyss beskrivna variation återspeglas på så sätt att friktionsmaximum erhålls

"optima i tvid ett slip som svarar mot en glidhastighet av 0,2-2 km/h. Detta slip benämns

och förenklat skulle man således kunna säga att optimalt slip motsvarar "effektivaste

bromsning med rullande hjul . Observera att vid mycket låga hastigheter -- omkring

2 km/h -- ligger optimalt slip i närheten av lOO % dvs då sker bästa inbromsning med låsta

hjul.

Med begreppen makra- och mikrotextur karakteriseras de ojämnheter i vägbanan sam är av

betydelse för utbildningen av friktionskrafter. Begreppet textur begränsas här till ojämn-

heter som har en utsträckning i vägplanet som är betydligt mindre än hjulets kontaktyta .

Som namnen anger avser makrotexturen större och mikrotexturen mindre ojämnheter men

direkta mätetal som möjliggör hänförandet av ojämnheterna till den ena eller andra

gruppen saknas hittills.. l avvakten på enobjektivare gränsdragning hänförs vanligen för

ögat lätt urskiljbara ojämnheter (t ex enskilda stenar i beläggningen) till makrotexturen.

En uppfattning om hur väl utbildad makrotexturen är kan således erhållas med nålprofilo"

graf, dräneringsmätare eller medelst "sand patch"-metoden. Till mikrotexturen hänm

förs - följdriktligt men diffust definierat - för ögat ej urskiljbara enskilda ojämnheter

(t ex råheten i ytan hos enskilda stenar). Tekniken för fältmässig mätning av mikrotex-

4 turen är föga utvecklad, en viss subjektiv uppfattning kan emellertid erhållas genam be?-

dömning av materialets ljusreflexionsföimåga. Det kan tilläggas att några amerikanska

forskare föreslagit gränsen mellan makro- och mikrotextur till ojämnheter av storleks-

ordningen några tiondels millimeter. Vid grov gradering av makrotextur :har här använts

uttrycken skrovlig och slät samt vid gradering av mikrotextur uttrycken rå och glatt.



FRIKTIONEN VID HÖGA HAS'HGHETER

Friktionstalet är som regel hastighetsberoende. På torrt underlag avtar friktionen relativt

litet med ökande hastighet vid optimalt slip men något starkare vid löst hiul . Pa vått

underlag är hastighetsberoendet mer markant, vilket beror på att den med ökande hastig-

het avtagande kontakttiden blir alltmer otillräcklig för att vattnet skall hinna trängas

undan och verklig kontakt skapas. Underlagets beskaffenhet har i detta sammanhang stor

betydelse .

Vid statens väg- och trafikinstitut utförs rutinmässiga friktionsmätningar normalt vid

hastigheter ei överstigande 80 km/h. Personbilar och lätta lastbilar kör dock som regel

betydligt snabbare på vägar, som tillåter högre hastigheter. För att få: bättre anknytning

till aktuella trafikförhállanden utfördes därför under år 1965 på uppdrag av statens vägverk

en serie försök vid hastigheter upp till 140 km/h. Mätningarna utförde; på ett avsnitt

av väg E4, delen Kolmården - Stenkullen. Beläggningen, som var nylagd men ännu ei

trafikerad, var av typ Ab 12t. Den bevattnades under försöket med en stationär bevatt-

ningsanläggning . 'För mätningarna användes mätvagn BV 8, och friktionen bestämdes

vid låst hiul och vid optimalt slip.

Tabell 1 Friktionstal på asfaltbetong Ab l2t vid hastigheter från
20 km/h-l40 km/h . Bevattnad körbana.

 

Friktionstal vid hastigheten, km/h

20 40 60 80 lOO l20 l40

Låsthiul 0,70 0,59 0,49 0,38 0,29 0,23 0,21

Slip

           

Optimalt slip 0,80 0,73 0,66 0,60 0,55 0,51 0,48

 

Vid bedömning av resultaten i tabell 1 måste man uppmärksamma att beläggningen

var ny och otrafikerad vid mätningstillfället.



Av resultaten framgår friktionens starka hastighetsberoende. Vid låst hjul minskar

således friktionsvärdet från 0,59 till 0,2l vid en ökning av hastigheten från 40 km/h

till l40 km/h, dvs en minskning till ungefär l/3 av utgångsvärdet. Vid optimalt slip

äger en minskning till ca 2/3 av utgångsvärdet rum. Görs samma jämförelse vid en

ökning av hastigheten från 80 km/h - som rutinmässigt används vid prov - till 140 km/h

blir minskningen i friktionsvärde vid låst hiul O, l7och vid optimalt slip 0,12.



FRIKTIONEN l SAMBAND MED VATTENPLANING

För genomsnittsbilisten är friktionen mellan goda däck och torr, ren vägbana som regel

' mer än tillräcklig. Problemen med otillräcklig friktion sommartid uppstår i allmänhet

på regnvåta vägbanor. Våta vägbanor har sämre friktionsegenskaper än torra och skall

rimligen ur slirighetssynpunkt utgöra en större trafikolycksrisk än de senare . Statistiken

på området styrker också ett sådant påstående. För att kunna upprätta den för friktions-

förbandet nödvändiga kontakten mellan däck och vägyta måste den skiljande vatten-

filmen avlägsnas. Den tid, som står till buds för vattnets borttransport är, som tidigare

nämnts, emellertid mycket kort. Vid en täckande vattenfilm av ca 1 mm tjocklek kan

det bli fråga om att hjulet måste avlägsna vattenmängder av storleksordningen 5 liter

persekund.

inom flygtrafiken haridet vid landningar i samband med kraftig nederbörd inträffat olyckor

och tillbud, som orsakats' av katastrofalt låg friktion mellan landningsställets hjul och

rullbanan. Friktionsvärden i närheten av noll har i flera fall kunnat framräknas, dvs

friktionsvärden som är avsevärt lägre än vid vanlig våtfriktion. Av resultaten från de

utländska undersökningar,.som utförts för att söka klarlägga orsaken till dessa mycket

låga friktionsvärden, har framkommit att en vattenfilm, som helt täcker underlaget,

under vissa förutsättningar kan förhindra den direkta kontakten mellan hjul och underlag .

Härigenom försvinner möjligheten att överföra nämnvärda friktionskrafter till underlaget.

Det inträffade fenomenet benämnas vanligen vattenplaning .

Resultaten från flygsidan behöver naturligtvis ej vara direkt tillämpbara för vägfardon.

Det har också från flera håll ifrågasatts om vattenplaning över huvud taget skulle kunna

inträffa vid de hastigheter, som förekommer på vägar. Undersökningar, utförda i USA

- och Storbritannien, har dock klart visat att fordon med slitna däck helt förlorat väg-

greppet vid körning på vägar med vattensamlingar vid hastigheter under l00 km/h . Vid

friktionsmätningar på beläggningar i Sverige har tendens till vattenplning kunnat konsta-

teras i samband med kraftigt regn på beläggningar med tät, slät yta när avrinningsför-

hållandena varit dåliga eller när markant spårbildning genom dubbslitage förelegat.

Mätningarna har vid dessa tillfällen utförts på bevattnad körbana dels före och dels i

samband med regnet. En friktionsändring från ca 0,40 före regnet till ca 0,20 under

själva regnet har då uppmätts vid låst hjul och hastigheten 50-80 km/h.



Statens väg- och trafikinstitut har under åren 1967-1969 på uppdrag av statens vägverk

studerat vattenplaningseffekten vid fältförsök på Borlänge ävningsflygplats . Syftet med

undersökningen var att studera risken för vattenplaning på beläggningar med olika yt-

skrovlighet som funktion av hastighet, vattendiup, däcktyp och däckets förslitningsgrad.

Undersökningsresultaten kan sammanfattas enligt följande (SVl specialrapport 85):

i. Våt kärbana .

På slät beläggning var skillnaden i friktion stor mellan däck med olika fyärslitnings-

grad. På skrovlig beläggning var. denna friktionsskillnad betydligt mindre.

Friktionsnivän för skrovlig yta var allmänt sett lägre men i mindre grad hastighets-

beroende än för slät yta .

2. Kärbana med vattensamling .

Partiell vattenplaning inträdde vid lägre hastighet med däck utan kvarvarande

mönster än med däck med fullt mönsterdiup. Denna skillnad i ."begynnelsehastigu

het för de båda däckvariantema var mindre på skroviig än' på slät beläggningsyta .

Fullständig vattenplaning inträdde vid lägre hastighet på slät beläggning än på

skrovlig. På slät beläggning inträffade vattenplaning vid ungefär samma hastighet

oavsett däckens förslitningsgrad.



10.

FRlKTlONEN VID BlNDEMEDELSÖVERSKOTT l BELÄGGNINGSYTAN

SAMT VlD POLERAT STENMATERIAL

Lokalt låg friktion eller oväntade friktionssprångn på en väg med i övrigt acceptabel

friktionsnivå är mycket ogynnsamt ur trafiksäkerhetssynpunkt. Av erfarenhet vet man

att friktionsförhållanden av ovan angivet slag kan uppträda på vägar, där beläggningsw

ytan på vissa partier blivit förbindemedel'srik och slät. Genom den kraftiga packning

av beläggningar, som idag erfordras för att reducera beläggningsslitaget orsakat av

. däckdubbar, har risken ökat att även vid mindre fel i beläggningsmassans sammansättning

få en bindemedelsrik yta. Friktionstal uppmätta på sådana ytor kan variera relativt'

mycket i storlek beroende på mängden bindemedel, som pressats upp till yta.n,och graden

av ytans släthet.

Från friktionsmätningar, som utförts ,vid statens väg- och trafikins'titut, kan som exempel

nämnas att en beläggning av typ HAb låt, som normalt hade friktionstal på 0,40 (låst

hjul) och 0,75 (optimalt slip) vid 80 km/h,på partier med bindemedelsanhopning haft

så låga värden som 0,20 respektive 0,40.

- Vid mer spårbunden trafik kan friktionen vara markant olika i och mellan hiulspår.

Vid exempelvis friktionsmätningar på en ytbehandling med "blödande" partier i hiulspåren

-men med relativt "oskadade" ytor mellan hiulspåren har'kunnat konstateras en skillnad

i friktionstal på i genomsnitt 0,20 såväl vid optimalt slip som vid låst hiul .

På ytbehandlingar med "blödande" ytor och på asfaltbeläggningar med mycket slät,

bindemedelsrik yta har i några fall friktionstal på 0,15 uppmätts vid 70 km/h och låst

hiul . Som jämförelse kan nämnas att mostvarande. friktionstal på ren is kan vara av stor-

leken 0,05-0,15.

Problemet med trafikens polerande inverkan på stenmaterial i beläggningsytan 'har blivit

alltmer uppmärksammat utomlands. En vägbana med polerat stenmaterial i ytan har i

vått' tillstånd högst otillfredsställande friktion speciellt vid snabb trafik. Polering av

stenmaterial kan enligt brittisk erfarenhet uppkomma på vägar redan efter några veckors

intensiv trafik under sommaren. Motsvarande erfarenheter saknas i Sverige.



11.

Vid den undersökning (VTI rapporf nr 5), som under åren 1967-1969 utfördes vid si'erens

vög- och fraiikinsrifuf, kunde konstateras att friktionens bereende av beiöggningsåider

och trafikmüngd var obefydiig. Vid mätning under råren 1970-1972 har på vissa bei'cêgg-é

ningar emeHerrid kunnat' iakttagds en siunkande fendens hos friktionen. Som exempe1

hürpå kan nämnas att Frikfionen på en dsdebeiüggning 'i det ogynnsammcxsre faller

siunkit 0,07 från Försrd H11 andra sommaren och 0,12 Från Försfd 1111 fredie sommaren .

Orsaken 'riii denna friktionsönding är ännu ej kidriagd.



12.

FRtKTtONEN PÅ KLlSTRAD VÄGBANA

Pa uppdrag av statens vägverk utfördes är 1963 friktionsmätningar på klistrad vägbana .

Syftet var att studera den risk för slirning, som trafikanter kan utsättas för vid passage

överbeläggning, vilken klistrats men lämnats öppen för trafik, innan detnya belägg-n

ningslagret påfärts. Undersökningen utfördes under kontrollerade trafikförhållanden på

väg E4 vid Stangberga dels på en slät yta (Ab 8t) dels på en skrovlig yta (Y1) . Mät-

ningarna giardes på klistrad och på icke klistrad vägbana varav den senare då tiänade

som referenssträcka . För klistring användes asfaltlösning typ RA O. Spridningen skedde

med handspruta. Den utspridda mängden kan 'därigenom ha varierat utefter sträckan .

Tabell 2 Friktionstal på klistrad och icke klistrad vägbana vid 80 km/h
och bevattnad yta.

   

Beläggning Tid efter Optimalt slip Last hiul
klistringens Ref. sträcka Klistrad Ref. sträcka Klistrad

utförande utan klist- sträcka utan klist- sträcka
tim ring ring

Skrovlig yta 1-2 0,89 0,42 0,58 0,27

(Y1) 28-29 0,77 0,56 - 0,29

Slät yta 1-2 0,90 0,51 0,53 0,3

(Ab 8t) 28-29 0,91 0,79 0,52 0,39

        

Avresultaten, som finnssammanställda i .ovanstående tabell, framgaratt vid en hastighet

av 80 km/h, optimalt slip och bevattnad vägbana var för båda beläggningstyperna 1-2

timmar efter spridningen skillnaden i friktionsvärden mellan klistrade och intilliggande

icke klistrade sträckor 0,4-0,5. / Friktionen ökade på de klistrade sträckorna med tiden

men skillnaden efter ca 30 timmar var dock så stor som 0,1-0,2. Vid samma hastighet

men med läst hjul var skillnaden efter 1-2 timmar 0,>2-0,3 och efter ca 30 timmar 0,10-

0, 15. Skillnaden vid låst hjul var således absolut sett något mindre men med hänsyn till

den lägre friktionsnivön procentuellt lika stor som vid optimalt slip.
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FRIKTIONEN PÅ VIADUKTER UNDER SPECIELLA VÄDERLEKSFÖRHÅLLANDEN

Under vissa vöderleksbetingelser, exempelvis vid temperaturtall under OOC i kombination

_ med hög luftfuktighet eller regn, kan larbanan på en viadukt eller en bra på: grund av

konstruktionens ringa vörmekapaci tet överdras med en tunn ishinna . Denna isbildning

kan ur ttaiiksökerhetssynpunkt bli än mer riskabel am vägbanan på ömse sidor om via»

dukten eller bron har Fullgod Friktion.

På uppdrag av statens vögverk utfördes i december månad 1963 en undersökning på ett

antal viadukter påväg E4, motorvögsdelen Norrsunda - Tureberg ._ Mätningarna gjordes

vid en lufttemperatur av -50C. Någon snö,is eller sand kunde ei observeras på belägg»-

ningarna på ömse sidor om viadukterna . Döremot var viadukternas 'Farbana överdragen

, med en tunn ishinna . Samtliga belöggningar utgicrdes av asfaltbetong. Friktionsmötw

ningarna utfördes med mötvagn BV 5 på icke bevattnad körbana. Friktionen bestämdes

vid optimalt slip vid körhastigheten 50 km/h . En sammanställning av resultat trån

denna undersökning finns i tabell 3.

Tabellê Friktionstal uppmätta före, på och efter viadukt i samband med is-
bildning på viadukt. Optimalt slip, körhastighet 50 km/h, ingen
bevattning .

       

Friktionstal
Plats

före viadukt pa viadukt efter viadukt

Viadukt nr l efter Norrsunda 0,87 0,27 0,78

"- 3 "- "- 0,86 0,25 0,80

"- 5 "- "- 0,87 '0,25 0,74

"- 6 "a- "- 0,89 0,27 0,76
'Viadukt 200 m norr Höggvik 0,88 0,4l 0,86

Tratikplats, Häggvik 0,90 0,6l 0,87

Viadukt 400 m söder Häggvik 0,83 0,24 0,73

  

Av resultaten från dessa mätningar Framgår, att på viadukter, där en ishinna bildats som

ännu .ei splittrats eller nötts bort av trafiken, kan skillnaden i friktion mellan brobane_

belöggningarna och angränsande vägbelöggningar i ogynnsamma Fall uppgå till 0,6

vid optimalt slip och en hastighet av 50 km/h.
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FRIKTIONEN PÅ KÖRBANA. MED LÖS SAND PÅ YTAN

I samband med trafikolyckor, som inträffade intill en uttart Från ettgrustog, Fromtördes

från skilda håll den hypotesen att fritt liggande sand på en fast och hård körbana skulle

kunna medföra en väsentlig sänkning av friktionen.

För att undersöka dessa Förhållanden utförde statens vöginstitut år l960 på uppdrag av

vögtörvaltningen i Stockholms lön triktionsmötningor på dåvarande riksvög 13, delen

Stockholm m Uppsala, intill uttarterna från grustagen vid Bredden. Belöggningen ute

giordes av cementbetong. Mätningarna utfördes dels på_ en försöksströcka, som utsatts

För olika "behandlingar", delspås två kontrollströckor, belägna på: ömse sidor om försöksw

sträckan .

Undersökningen utfördes på Föiiande sött

l . . Friktionsn'aötning på samtliga tre sträckor i befintligt' skick ,

o 3 .2. Försökstr'cickan patördes O,3-0,5 m sand per km körfält. Kontrollströckorna i

befintligt skick . Ny friktionsmötning .

3. Sopning av samtliga tre sträckor. Ny triktionsmötning.

Samtliga mätningar gjordes på bevattnad körbano. l tabell 4 har resultaten vid hastig-

heterna 60 och 80 km/h vid låst hjul och optimalt slip redovisats. Av tabellen Framgår

att samtliga tre ströckor har i- *befintligt skick godtagbar friktion. Försöksströckon har

dock något lägre friktion än de båda kontrollströckorna.

Sandningen av törsöksströckans körbano medförde en avsevärd sänkning av Friktions-

värdet. Den sandade str'cickan hade sålunda ungefär 50 0/o lögre friktion än de båda

angrönsonde kon trol lströckorna .

Den ett-ertöliande sopningen medförde att sandens Friktionsnedsöttande verkan upphörde

samt att Försöksströckan erhöll något högre Friktionsvörde än i utgångsskedet, sanna-

likt beroende på en viss repningsettekt på underlaget eller att ytan rengiorts vid sop-

ningen. Dessa senare resultat har ej redovisats i tabellen.
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Frikionsvörden på seinde yta. Bevaanzd körbanaBabe 4.

   

Optima!? Slip Löst hiui *
Sträcka Friktionsml vid hasfighef Friktionsiai vid hastighet*

60 km/h 80 km/h 60 km/h km/iw

KoniroHsir. i (befiniiigf skick) 0,65 0,62 0,43 0,39

Försöksshücl<cx( " ) 0,61 0,59 0,41 0,35

KoniroHstr. 2( " _ " ) 0,65 0,63 0,43 0,37

KønrroHsfr. i (befintligf skick) 0,71 0,69 0,48 0,47

Försökssiröcka (sandad) 0,36 0,35 0,25 0,22

KoniroHsfr. 2 (befintligt skick) 0,68 0,67 0,45 . . 0,40

      



lo.

SAMMANFATTNING

Friktionen mellan bilhiul och körbana beror av däckets och beläggningens beskaffenhet,

av faktorer som sammanhänger med fordonet och dess hastighet samt av miliöfaktorer som

väglag, väderlek etc. Kraftspelet, som utvecklas mellan hiul och körbana, är av

mycket komplicerad natur och kunskapen om de verkliga sammanhangen är i flera av"

seenden ofullständig. Som tidigare framhållits är dessutom kunskapen otillräcklig om

vilken friktion - såväl nivå som iämnhet - som erfordras i olika trafiksituationer för att

en förare skall ha sitt fordon under kontroll.

Friktionen är som regel hastighetsberoende. Beroendet är ringa vid torra, rena belägg-n

' ningsytor man kan vara betydande vid våta. och/eller smutsiga ytor. Den grundläggande

orsaken till hastighetsberoendet på våta ytor är att den skiliande vattenfilmen ei kan

överföra några nämnvärda tangentialkrafter utan måste undanträngas innan ett stabilt

friktionsförband kanupprättas. Den tid bildäcket är i kontakt med en viss punkt på

underlaget är omvänt proportionell mot hastigheten och dräneringen blir därför sniieeessivt

sämre vid ökande hastighet. Graden av ofullständighet beror av beläggningens textur.

Hastighetsberoendet är således mer markant på beläggningar med slät textur än på belägga»

ningar med skrovlig textur. På nylagd, ei trafikerad beläggning av typ Ab l2t kan vid

bromsning med låst hjul friktionsändringen vara av storleksordningen 0,10 vid en hastig-

hetsändring av 20 km/h inom området 20-100 km/h . Vid optimalt slip är minskningen

mindre, ca 0,05-0,07 per 20 km/h inom samma hastighetsområdet. Detta senare visar

vilka vinster som står att hämta med ett bromssystem så beskaffat att hiullåsning för-

hindras.

Friktionen beror av beläggningens makro- och mikrotextur enligt fällande.

En skryt/_lig_ och få beläggning (yta med både makro- och mikrotextur) tillgodoser kravet

på hög och iämn friktion. Som exempel på en beläggning med sådan textur kan nämnas

nylagd ytbehandling. utan bindemedel i ytan .

En signal/_lig_ men glatt beläggning (yta med makro- men utan makrotextur) har vanligen -

betydligt lägre friktion. En sådan yta kan uppkomma om stenmaterialet i en beläggning

är poleringsbenäget eller ge. om att ytans mikrotextur av andra" orsaker maskera ts .

Det senare förhållandet kan exempelvis inträffa vid klistring innan beläggningen påförs.

Har ytan emellertid samtidigt väl utbildad makrotextur är den mindre känslig för riklig

nederbörd och kvarstående vatten ytor med någon av de-båda texturkombinationerna

slät/rå resp slät/glatt, som redovisas nedan. Klistring med asfaltlösning kan vid hög

omgivningstemperatur verka smöriande innan lösningsmedlet avdunstat. Under-
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sökningar visar att., nördenna effekt upphört, viss friktionsnedsötrning i förhållande till

ursprungslöget kvarstår på grund av att'ytans mikrotextur fortfarande 'ar helt' eller dels-'is

maskerad.

En slöt, enbart ra beläggning (yta utan makro- men med mikratextur) texsandasfalt kan

' ha mycket goda fr-"iktionsegenskape'r i' torrt och lätt fuktigt tillstånd, medan rikligt regn

eller kvarstående vattensamlingar'försömrar bromsverkan katastrofalt. Undersökningar

har visat att risken för vattenpianing på en sådan yta är stor trots att den kan ver. a

troendegivande vid torrt väglag . Ur belöggningsteknisk synpunkt kan det vara var? att

notera att en ökning av belöggningsytans skrovlighet - belöggningens makrotextur fore

stärks -- har större effekt än åtgärder som rör döckmönstret.

En mycket slö-t, glatt beläggning (yta utan sax/öl makrom som mikrotextur) tex en kraftig?

blödande vilse-handling har i fuktigt och vårt tillstånd otillfredsställande bromsverkan rem

e
idan vid hastgheter under 50 km/h., Om en ytbehandling har överskott av bindemedel i

ytan kan vid' hög omgivande temperatur detta bindemedel verka smöriande och dörmed
(4 N! .4

orsaka lag rrn-a'rion.

9'

l kravet på: hög och iömn friktion ingar naturligtvis attfriktionsegenskaperna nömnvörr

försämras med tiden, dvs att belöggningsytans skrov-lighetsw och råhe tsegenskaper bilden

hålls under anvöndningstiden. För att dessa krav skall kunna realiseras fordras art beiöggw

ningens srabiliret ör tillräckligt hög så att bindemedel ei pressas upp till ytan genom

trafikens inverkan, att belöggningens hållbarhet mot slitage ör tillräckligt stor så: att

-sparbildning med åtföliande ökar risk för vattenplaning kan undvikas samt att sienmareriam

lets poleringsbenögenhet ör ringa.

På vögar, dör avsevärda skillnader i vögkroppens vörmekapacitet förekommer utmed

sträckningen, kan under vissa väderleksbetingelser riskabla friktionssprang uppträda ,

En typisk sådan situation kan vara för handen då is bildas på en viadukt men icke på

angränsande vögavsnirt. Skillnaden i friktion mellan brobanebelöggningen och belägg_

ningen pa anslutande vögavsnitt kan då uppgå till 0,6-vid optimalt siip och 50 kan/h .,

Liknande situationer kan inträffa på vögar med material som har olika vörmeiselerande

egenskaper utmed vögens sträckning . _
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Löst liggüñde sand på en hård och Fast körbana medför en betydande minskning av

Fru-(Honan . De? kan härvid vcxm 'Fråan om exempeivis kvariiggande Sändningssaná

eHer sand, som infe Fastnat i yi'an vid avsandning i samband med bei'ciggningens uiförmade.

En frikfiünånedsüñnêng ?EH ?memor häfffen av beläggningeng ursprungiigcz Friki'iomnivå

kom 'Förekctmmcn Rensapning av ?ägbmnün åferför som regel Frikñonen HH minst deaf

"ursprungligü" värde-in




