
 

F V7'[ratt
2.95 1935

 

 

Däckslitage på asfaltbetong och
ytbehandling i Nestes prowägs-
maskin

Evert Ohlsson

 

  
Väg'00/1 Statens väg- och trafikinstitut (vr/i - 58 1 0 1 Linköping

'IIlStltlltEt Swedish Road and Traffic Research Institute - 8-581 0 1 Linköping Sweden





 

VT[ratt
2.95 1935

 

 

DäckSIitage på anaItbetong och
ytbehandling i NesteS prowägS-
maskin

Evert Ohlsson

 

  
Våg'00/1 Statens väg- och trafikinstitut (vr/i - 58 1 0 1 Linköping

'IIlStltlltBt Swedish Road and Traffic Research Institute - 8-58 1 0 1 Linköping Sweden



Klintland Grafiska, Linköping 1985



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

10.

11.

12.

13.

REFERAT

ABSTRACT

SAMMANFATTNING

BAKGRUND

NESTEMASKINEN

PROVBANOR, UTPROVNING AV Yl-TEKNIK FÖR

NESTEMASKINEN

UNDERSÖKNINGSMETOD

DÄCK

ACCELERERAT SLITAGE

BESTÃMNING AV GUM MISLITAGE

JÄMNHETS- OCH TEXTURMÄTNINGAR

TEMPERATURMÃTNINGAR

RULLMOTSTÅNDSMÄTNINGAR

RESULTAT AV SLITAGEMÄTNINGARNA

DISKUSSION AV RESULTATET

SLUTSATSER OCH ÅTGÄRDSFÖRSLAG

VTI RAPPORT 295

Sid

II

III

11

12

13

16

18



REFERENSER

BILAGOR

19



Däckslitage på asfaltbetong och ytbehandling i Nestes provvägsmaskin.

av Evert Ohlsson
Statens väg- och trafikinstitut
581 01 Linköping

REFERAT

Statens väg- och trafikinstitut har på uppdrag av statens vägverk utfört

en jämförande experimentell undersökning av däckslitaget vid körning

 

med personbilshjul pÅny, typisk asfaltbetong och ny, typisk ytbehandlm.

För att renodla undersökningens syfte och eliminera problem som uppstår

vid motsvarande experiment ute på vägar med icke ensartad linjeföring,

varierande väderleksbetingelser etc. förlades undersökningen till Nestes

provvägsmaskin, Kulloo, Finland.

Asfaltbetongytan var helt konventionell men på grund av maskinens

konstruktion med vertikal bana var det dock inte möjligt att fästa

pågruset hållbart i ytbehandlingen på annat sätt än med epoxi. Trots

detta motsvarade makrotexturdata för båda ytorna mycket väl vad som

eftersträvades.

Undersökningen visade att ytbehandlingen slet däcken nära 2,5 ggr så

mycket som asfaltbetongen. Till någon del kan resultatet bero på att

ytbehandlingen var aggressivare än önskat på grund av den speciella

fästmetoden för pågruset.
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Tyre Wear on Asphalt Concrete and Surface Dressing in the Neste Road
Machine '

by Evert Ohlsson
Swedish Road and Traffic Research Institute

5-581 01 Linköping, Sweden

ABSTRACT

On commission by the Swedish Road Board the Swedish Road and Traffic

Research Institute has carried out an experimental investigation on tyre

wear caused by a new, typical surface dressing and a new, typical asphalt

concrete. In order to eliminate problems arising in road experiments

from non uniform road alignment, varying climatic conditions etc. the

investigation was located in the Neste Research Centre in Finland. The

research centre includes an indoor 'test track - a road machine - on which

a moderate wear intensity can be arranged.

The asphalt concrete was quite conventional but owing to the road

machine conception with a vertical test track it was not possible to fix

the chippings in a durable way in the surface dressing but with epoxi.

However, macrotexture data for both test tracks corresponded very well

to what was aimed at.

The investigation showed that tyre wear on the surface dressing was

about 2,5 times tyre wear on asphalt concrete. To some extent the result

might depend on the unique method of attachment of the chippings.
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Däckslitage på asfaltbetong och ytbehandling i Nestes provvägsmaskin.

av Evert Ohlsson
Statens väg- och trafikinstitut
581 01 Linköping

SAMMANFATTNING

Statens väg- och trafikinstitut har på uppdrag av statens vägverk utfört

en jämförande laboratorieundersökning av däckslitaget vid körning med

personbilshjul på ny asfaltbetong och ny ytbehandling.

Studier med samma syfte har tidigare utförts i form av körning med bil

på utvalda vägavsnitt dels med asfaltbetong och dels med ytbehandling.

Förutom att det är svårt att finna sträckor med ensartad linjeföring är

undersökningar av denna typ oerhört tidsödande och därmed kostsamma.

En metod för accelererat däckslitage utvecklades också för att komma

tillrätta med nämnda problem men man stötte då på svårigheter att

erhålla jämförbara klimat- och nederbördsförhållanden samt att undersö-

ka i vad mån förändrad slitageintensitet förändrar spec. slitaget.

I det här aktuella projektet genomfördes slitageproven i Neste OY:s

provvägsmaskin i Kulloo, Finland. I denna anläggning roterar däck av

personbilsstorlek med realistisk hastighet och med realistisk hjulbelastn-

ing mot insidan av en vertikal cylinder på vilkens inre mantelyta

slitbanesegment med naturtrogen sammansättning ska kunna anbringas. I

maskinen kan slitageprov genomföras under ytterst väl kontrollerade

yttre förhållanden, konstant omgivnings- och beläggningstemperatur,

ensartad linjeföring, ojämnhet och textur etc.

Beläggningsytorna blev emellertid delvis en besvikelse. Medan asfaltbe-

tongen fungerade väl visade det sig omöjligt att fästa pågruset i

ytbehandlingen på annat sätt än med epoxi. Texturanalys visade trots

detta att texturdjupen för båda ytorna kunde betraktas som normala men

det kan' inte bortses från att pågrusets oförmåga att omlagras under
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IV

inkörningen kan ha skapat en aggressivare geometri än avsett hos

ytbehandlingen. Den reservationen innebär att slitageresultatet inte bör

generaliseras.

Undersökningen visar att den aktuella ytbehandlingen slet däcken nära

2,5 ggr så mycket som asfaltbetongen - alltså något mer än vad som

kommit fram vid institutets tidigare mätningar. Absoluta slitaget var

emellertid ringa - betydligt mindre än vid vanlig .bilkörning - vilket var

att vänta på grund av frånvaron av sidkrafter och bromskrafter.

Uppgifter i litteraturen om sambandet mellan däckytetemperatur och

däckslitage vilka också styrks av temperaturmätningar i föreliggande

undersökning ger anvisning om att det skulle vara möjligt att på nytt ta

fram väg- och trafikinstitutets däckslitagevagn, komplettera den något

och med åtföljande, passande temperaturkorrektioner utföra fältmät-

ningar på existerande beläggningsytor.

Sådana mätningar kan inte förklara slitagemekanismen eller ge underlag

till teoribildningen utan bara ge konkreta svar på slitagerelationerna

mellan existerande ytor. Fortfarande kan inte påståendet från utländska

forskare att mikrotexturen bestämmer däckslitaget varken bestridas

eller verifieras. Detta måste anstå tills man lärt sig mäta och beskriva

vägunderlagets mikrotextur.
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1. BAKGRUND

Väg- och trafikinstitutet har tidigare i flera omgångar experimentellt

studerat däckslitaget på vägytor med olika textur. Undersökningarna har i

 

två fall utförts med en konventionell metod nämligen körning med vanlig

personbil på utvalda vägavsnitt med lämplig textur och bestämning av

däckslitaget genom Vägning av bildäcken och mätning av mönsterdjupet

(Backman 1978, Kihlgren 1980).

En metod för accelererat däckslitage (Ohlsson 1980) har också utvecklats.

Den baseras på en speciell, enaxlig släpvagn med två hjul som kan

utåtställas (toe-out). Vagnen dras med vanlig personbil över de sträckor vars

slitverkan ska studeras. Genom utåtställning av hjulen 1: ex 4-80 erhålls ett

förhöjt slitage som ungefär svarar mot däckslitaget vid vanlig bilkörning

över en hundra gånger så lång sträcka.

Backmans (1978) undersökning indikerar att en nylagd enkel ytbehandling

med 12-20 mm makadam orsakar 1,5-1,8 ggr högre däckslitage än en nylagd

massabeläggning MAB8T. Resultatet, som inte överensstämde med vissa

utländska erfarenheter beträffande textureffekter (Lowne 1969, Bergman

1973), gav upphov till livliga diskussioner om denna betydande skillnad

hängde samman med att ytorna var nylagda, den kanske skulle komma att

utjämnas genom trafikens polerande inverkan.

Kihlgrens (1980) undersökning, som just kom till för att studera slitverkan

hos liknande ytor (Yl max stenstorlek 16 mm resp MABlZT) efter några år

under trafik visar emellertid att relationen består och är av storleksordning-

en 1,5-1,7. Absolutvärdena på däckslitaget var emellertid som väntat

avsevärt mindre för de slitna beläggningar som ingick i 1980 års undersök-

ning än för de nya beläggningar som ingick i 1978 års undersökning.

Överensstämmelsen mellan en matematisk däckslitagemodell från VTI

(Ohlsson och Lidström 1982) och de nu nämnda praktiska proven

("landsvägskörningarna") är inte tillfredsställande. En anledning kan vara
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de upprepade vändningar på vägen som det varit nödvändigt att företa

vid landsvägskörningarna. Det är ju lättare att hitta objekt med var för

sig enhetlig beläggning och sinsemellan jämförbar linjeföring om man

accepterar korta mätsträckor. Ett väl mätbart däckslitage kräver då ett

stort antal passager. Vid ett enkelt simuleringsexperiment (Ohlsson 1984)

kunde praktiskt visas att däckslitaget genom vändningarna och med dem

förknippade retardationer och accelerationer vid landsvägskörningarna

kan ha svarat för omkring hälften av totala däckslitaget. Självfallet kan

detta ha påverkat inte enbart absoluta nivån utan också slitagerelationen

mellan ytbehandling och asfaltbetong.

Resultatet av hittills utförda mätningar med förhöjt däckslitage (Ohlsson

1981) är motsägelsefullt med ömsom högre däckslitage på ytbehandling

än på massabeläggning och tvärtom. Generellt förefaller inte slitage-

skillnaderna så stora mellan texturtyperna som vid landsvägskörningarna

men materialet antyder att vatten på vägen inverkar i hög grad och

minskar däckslitaget sannolikt genom avkylning av däckens slitbana och

maskering av vägytans mikrotextur. Här står antagligen också anledning-

en till det motsägelsefulla resultatet att finna. Vattnets effekt styrks

också av några utländska undersökningar. God jämförbarhet kräver

således lika väderleksomständigheter vilket framstår som särskilt viktigt

när det är fråga om accelererade slitageprov då den korta utsträckningen

i tiden inte ger möjlighet att hänföra mätresultatet från olika objekt till

likvärdiga "genomsnittliga väderleksomständigheter".

Nederbördens inverkan på däckslitaget ger också anledning till synpunk-

ter på optimeringen av beläggningsvalet vid vägplanering. Den term i

kostnadsmodellen som beaktar däckslitaget måste nämligen rimligtvis

också innehålla hänsynstaganden till hur stora delar av trafikarbetet som

uträttas på torra resp våta vägytor.

Av vad som ovan anförts framgår ganska klart att det har varit svårt att

.få en renodlad bild av texturens effekt på däckslitaget. Det har tidigare

diskuterats om inte väg- och trafikinstitutets provvägsmaskin skulle
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kunna användas för att ta fram grundläggande data exempelvis avnöt-

ningskoefficienten dvs avnött mängd gummi per enhet sliparbete. Idén

förkastades emellertid - med rätt eller orätt - på grund av att maskinens

funktionsprincip i kombination med dess dimensioner (plan rundbana med

liten diameter) ansågs inverka ogynnsamt på däckens arbetsförhållanden.

I Finland finns emellertid vid Neste Oy i Kulloo en något annorlunda

provvägsmaskin som inte föreföll ha den svenska maskinens nackdelar

men ändå erbjöd möjligheter till prov under väl kontrollerade yttre

förhållanden (konstant temperatur och luftfuktighet, ensartad linjefö-

ring). Efter några förberedande överläggningar med Neste beslutade

statens vägverk i samråd med väg- och trafikinstitutet att maskinen

skulle hyras för att genomföra däckslitageprov på två typiska ytor: ny

ytbehandling och ny asfaltbetong.

2. NESTEMASKINEN

Nestes provvägsmaskin är ursprungligen avsedd för undersökning av olika

beläggningsmaterials slitage- och deformationsmotstånd, främst genom

inverkan av trafik med dubbade däck. I det här aktuella fallet blev det

således fråga om att studera den omvända effekten, nämligen hur

beläggningstexturen påverkar däckslitaget.

Maskinen består i princip av en vertikal, relativt låg stålcylinder på vars

inre mantelyta beläggningselement anbringas, fig 1. Beläggningsytan

invändigt har diametern 2,5 m, höjden 0,38 m och trafikeras med två

frirullande luftgummihjul monterade diametralt motsatt varandra i än-

darna på en bom som drivs runt av en elmotor via en vinkelväxel. Max

rullningshastighet är 65 km/h. Individuell drivning av hjulen förekommer

således inte men båda hjulen har tryckluftbetjänade skivbromsar. Med

hjälp av tryckluft kan också hjulbelastningen varieras steglöst mellan 0

och 5000 N. Normal hjulstorlek för maskinen är 155 SR 12 men vid väg-

och trafikinstitutets undersökning användes dimensionen 155 SR 13.
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Figur 1 Nestemaskinen

Figure 1 The Neste machine

Då det är fråga om asfaltbetong framställs beläggningselementen genom

att massa fylls i plana formar och packas med handdragen slätvält till

plattor med 60 mm tjocklek. Med tanke på eventuella randeffekter vid

vältningen tillverkas plattorna med ett visst övermått i längd och kapas

efter avsvalningen så att 12 plattor fyller banan. 'Plattorna placeras på

formar med den färdiga banans krökning och antar efter en tid i

värmeskåp rätt form genom egenviktens inverkan.

De förkrökta plattorna klistras med bitumen mot stålcylinderns inneryta

och centreras och justeras med mellanlägg så att inga stegvisa

övergångar finns mellan plattorna. Slutligt pressas beläggningsplattorna

fast genom att maskinen körs ca 5000 varv i 30 km/h med breda

sommardäck.
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Stålcylinder med beläggning, hjuldon och drivmotor dvs egentligen hela

den mekaniska delen är innesluten i en klimatkammare vars temperatur

kan hållas konstant vid önskat värde i området -30 till +30°C.

3. PROVBANOR, UTPROVNING AV Yl-TEKNIK

Enligt förutsättningarna skulle däckslitageprov genomföras på två typis-

ka ytor med väsentligt olika textur, nämligen ny ytbehandling och ny

asfaltbetong.

 

Asfaltbetongbanor hade använts sedan flera år i Nestemaskinen. Till--

verkningen av en sådan bana betraktades därför som ett rent rutinarbete

utan behov av speciella förberedelser.

Körningar på ytbehandling däremot hade inte utförts tidigare i maskinen

och det bedömdes därför som helt nödvändigt att först prova ut såväl

teknik för tillverkning som hållbarhet. Genom att körbaneytan är verti-

kal ställs nämligen särskilt hårda krav på ytstenens förmåga att sitta

kvar under trafik. Stenar som genom friktionsuppvärmning eller på annat

sätt lossnar faller genast bort och har ingen möjlighet att på nytt pressas

fast i bindemedlet.

I utprovningssyfte tillverkades 12 plana plattor av verksblandad massa.

Bindemedel spacklades ut på plattorna och varm ytsten (8 l/m2 i 11 fall,

14 l/m2 i ett) spreds ut över bindemedelsskiktet. 10 olika bindemedel

provades på 11 olika plattor. Samtliga plattor uppvärmdes och vältades

och fick krokna över malltill mantelns form. På platta 12, som således

förkrökts utan sten, fästes ytstenen med epoxi för-st i detta skede.

Bindemedelstyp, mängder etc för provplattorna framgår av bilaga 1.

Efter montering av plattorna med bitumen mot maskinmantelns inner-

vägg trafikerades banan med sommardäck. Denna s k fästkörning hade

dubbelt syfte, dels att pressa fast plattorna mot innerväggen och dels att

orientera ytmaterialet till tät stenlagring. Därefter vidtog körning

VTI RAPPORT 295



med dubbdäck för att avlägsna eventuell bitumen från ytorna och

preparera ytstenens mikrotextur.

Utfallet av testkörningen visade på olikheter mellan fästmetoderna.

Sålunda förekom betydande stensläpp på vissa plattor särskilt de med

bitumenemulsion. Stensläppen var huvudsakligen koncentrerade till vissa

sprickor i plattorna och till plattskarvarna vilket senare antyder att

centreringen av plattorna måste ske ytterst noggrant. Vidare framgick

klart att stenarna på den epoxibundna ytan inte var lika väl orienterade

som på deövriga med den flata sidan utåt (mot maskincentrum).

Med ledning av utfallet bedömdes det lämpligt att fästa ytstenen i ren

bitumen - BIT400 - till en mängd av l,5-2,0 kg/mz. Pågrusmängden 8-9

l/m2 bedömdes likaledes ge en tät mosaikkaraktär med tillräcklig plats

för enskilda stenar att orientera sig.

Den Yl-bana som tillverkades i enlighet med ovanstående visade sig

emellertid tyvärr inte hålla måttet. Vid inslitningskörningen med dubb-

däck under bevattning uppträdde stensläpp redan efter ca 35000 maskin-

varv. Ytan lagades visserligen men efter ca 50000 maskinvarv hade

stensläppen nått en sådan omfattning att ett nytt handlingsbeslut måste

tas.

De direkta orsakerna till misslyckandet kunde inte klarläggas. Möjligtvis

kan det ha berott på ojämn bindemedelsfördelning på plattorna vid

ytstensläggningen och/eller' dålig förankring av stenmaterialet av andra

orsaker t ex det förhållandet att en ytbehandling normalt bör ha en varm

period med trafik för att bättre kunna motstå kommande dubbdäckspå-

frestningar. Det senare kunde naturligtvis inte realiseras i Nestemaski-

nen där plattorna står vertikalt.

I samråd med vägverket ochNeste forskningscentrum bestämdes att en

ny Yi-bana skulle tillverkas med epoxi som bindemedel. Den gamla Yl-

banan rensades från ytsten och rengjordes till den underliggande asfalt-

betongen genom körning med dubbdäck.
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Efter demontering av bansegmenten och placering på krökningsmallarna

spacklades epoxi ut på plattorna till en mängd av ca 2 l/mz. Kallt

stenmaterial påfördes för hand i en kvantitet av ca 10 l/mz. Man

försökte kontinuerligt under påförandet orientera ytstenen till tät mosa-

ik med gummiklubba.

Efter härdningen monterades plattorna åter upp i maskinen och fästkör-

des som tidigare. I omedelbar anslutning vidtogs inslitning av stenmateri-

alet med dubbade däck under bevattning ca 170000 maskinvarv . Efter

detta bedömdes banan vara så lika en enkel ytbehandling som man kunde

komma med denna teknik. Ytstenarna hade väl avrundade hörn men var

betydligt mer aggressivt orienterade med uppstickande kanter än den

normala ytbehandlingen.

4. UNDERSÖKNINGSMETOD

En mycket enkel undersökningsmetod tillämpades. I korta drag gick den

ut på att i tur och ordning tillverka, montera och trafikera de två

banorna ytbehandling resp asfaltbetong.

Trafikeringen ägde rum med luftgummihjul, hastighet 65 km/h, hjulbe-

lastning 3300 N. Med jämna intervall under trafikerandet demonterades,

rengjordes och vägdes hjulen på en våg med upplösningen 0,1 g. Körning-

en avbröts så snart ett trovärdigt, väl mätbart däckslitage bedömdes ha

erhållits.

5. DÄCK

För att i någon mån anknyta till väg- och trafikinstitutets tidigare

däckslitageundersökningar valdes däck med samma utförande och av

samma fabrikat som förut, nämligen Gislaved Speed, ett stålradialdäck

av sommartyp. Betingat av provvägsmaskinens konstruktion måste dock

en mindre dimension väljas - 155 SR 14 - i stället för 175 SR 14. Däcken
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var nya men kördes in 1000 km på bil för att få. bort formskägg och

luftpipor. Inre lufttrycket reglerades vid undersökningen till 180 kPa i

kallt tillstånd.

6. ACCELERERAT SLITAGE

Från början var avsikten att köra däcken med konstant slip (= accelere-

rat slitage) genom att ansätta de båda hjulens skivbromsar och på det

sättet nedbringa erforderlig körsträcka. Beräkningar utfördes för att ta

fram bromsmoment som ungefär svarade mot drivförhållandena för en

liten bil och det planerades att bestämma slip genom effektmätning på

drivmotorn. Efter viss provningsverksamhet måste emellertid idén över-

ges då det var omöjligt att hålla konstant bromsmoment på grund av

temperatur/tidsbetingade förändringar av bromsbeläggen. Alla slitage-

prov utfördes i fortsättningen med frirullande hjul.

7. BESTÄMNING AV GUMMISLITAGE

Bestämning av bortnött gummimängd är ett intrikat problem. Om man

antar att mönsterdjup med något så när precision kan mätas på en

 

tiondels mm när och att 1 mm mönsterdjup svarar mot 100 g gummi så

blir precisionen viktmässigt endast 10 g. Läggs därtill att slitbanans

formbeständighet i tiden inte är i tiondelsmillimeterklassen (Brenner

1980) så står det helt klart att det trots metodens enkelhet inte var

lämpligt att använda mönsterdjupsmätning här om man ville hålla

körsträckan inom rimliga gränser.

Som tidigare nämnts användes en våg med upplösningen 0,1 g. Vid

precisionsvägning av däck i slitagejämförande syfte är det också mycket

viktigt att de konditioneras till enhetlig fuktjämvikt före Vägning under

12-24 timmar vid konstant temperatur (ca 40°C) och luftfuktighet

särskilt om däcken tvättas före vägningen. Till skillnad från fältförsök i
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det fria var det dock inte nödvändigt här att tvätta däcken utan det

bedömdes räcka med torrborstning och renblåsning med tryckluft.

Luftförluster i däcket inverkar på vägningsresultatet. En förlust som

svarar mot en ändring av inre lufttrycket på 0,1 kp/cm2 eller 10 kPa ger

med den valda däckstorleken en felvägning av 2-3 g. För framtida försök

kan det vara värt att notera idén att väga däcken "tömda" på luft alltså

utan inre övertryck för att undvika detta problem. Däremot bör inte

däcken demonteras från fälgarna inför vägningen på grund av risken att

skava bort gummi under detta arbete.

8. JÃMNHETS- och TEXTURMÄTNINGAR

Körbanans profil bestämdes med VTI:s stationära laserprofilometer.

Profilometerns givare monterades i detta sammanhang på den horisontel-

la bom i maskinen som bär de två hjuldonen och fick svepa över banytan

minst ett varv vid lägsta konstanta hastighet, ca 0,6 m/s, under samtidig

registrering av profilen. Genom att förskjuta banan tre steg i vertikal led

var det möjligt att profilera körspäret i flera stråk inom bredden av

däckets kontaktyta.

Asfaltbetongytan profilerades före körningarna (l, nyutförd yta), efter

inkörningen (2), några gånger under körningarnas lopp (3, 4 och 5) samt

sedan körningarna på denna yta avslutats (6). Siffror inom parentes här

och i den följande framställningen hänför sig till tabellen i bilaga 2.

Ytbehandlingen profilerades före körningarna (8), efter inkörningen (9)

samt sedan körningarna avslutats (10).

Profilering (7) avser den ytbehandling med bituminöst bindemedel som

utfördes i utprovningsskedet. Den har medtagits för att möjliggöra en

texturjämförelse med ytbehandlingen med epoxibindemedel (8, 9 och 10).

Profilregistreringarna användes på följande sätt.

VTI RAPPORT 295



10

Ojämnheten bedömdes visuellt såsom RMS-värdet för de ojämnheter som

hade våglängder större än 0,1 m. Därmed innefattas även segmentperio-

diciteten. Värdet på ojämnheten i mm har benämnts Tw men även dess

logaritmiska motsvarighet Lw har beräknats (LW = 20 log Tw/10'3).

Makrotexturen bedömdes på motsvarande sätt med undantag av att

ojämnheten tänktes eliminerad så att hänsyn endast togs till de Skrovlig-

heter som var överlagrade ojämnheten. Tm-värdet kan här ses som RMS-

värde för texturdjupet i mm. Det texturdjup man erhåller enligt sand-

patchmetoden är erfarenhetsmässigt dubbelt så stort.

Som kontroll av den subjektiva bedömningen utfördes motsvarande

bearbetning av data från andra mätningar (1982) där både profilregistre-

ringar och spektralanalyser förelåg. Kontrollen visade att bedömningarna

regelmässigt och reproducerbart syntes överskatta texturvärdena med

40-50%.

Bearbetningsresultatet av här utförda profileringar framgår av tabellen

på bilaga 2. Tabellvärdena är korrigerade med hänsyn till feluppskattnin-

gen i föregående stycke.

Felet hos TW och 'I'm-värdena uppskattas till max :25% i absolutvärde

och max :10% vid jämförelser inom beläggningstyp. Skillnader i tabell-

värden innanför dessa marginaler bör inte beaktas.

Skrovligheten hos asfaltbetongen var efter inkörningsetappen (2) typisk

 

för vad VTI. funnit på landsvägar med HAB16T. Skrovligheten avtog något

under körningarnas lopp (3, 4 och 5) och motsvarade i slutskedet (6)

MABIZT eller HAB16T som varit utsatt för relativt stark trafik. I snitt

minskade texturdjupet från 0,44 till 0,33 mm.

Skrovligheten hos ytbehandlingen motsvarade efter inkörningen (9) en Yl

12/16 eller Yl 12/20 på landsväg efter ett års medelhög trafik. Den

bibehölls i stort sett oförändrad under hela körningen (10) och texturdju-

 

pet var l,25-1,30 mm.
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Allmänt gäller att de båda banornas textur väl motsvarade de typer som

eftersträvades.

Det är intressant att jämföra ytbehandling med bitumen i nyskick (7)

med ytbehandling med epoxi i nyskick (8). Texturdjupet är ca 0,6 mm

större på den senare, med all .sannolikhet beroende på att denna yta inte

kunnat vältas.

Vidare ser man att inkörningsprocessen har en kraftig effekt på ytbe-

handling med epoxi (8 och 9) vilket man kanske inte skulle ha väntat sig.-

Texturdjupet minskar från 2,40 till 1,25 mm.

Någon bedömning av kantigheten hos stenmaterialet på plats i belägg-

ningen har inte kunnat göras på grund av att data härtill saknas.

Ojämnheten hos asfaltbetongen var inte på något sätt typisk. Så stor

 

ojämnhet har VTI endast uppmätt på vägytor med gatsten, grus eller

valkig (defekt) asfaltbetong. Ojämnheten hos ytbehandlingen var ännu

 

något större.

Ojämnheten har uppkommit dels på grund av svårigheten att justera

beläggningselementen till en kontinuerlig cirkel och dels på grund av att

elementen kan ha varit kupiga i tvärled och/eller lutat något.

Eftersom det vid undersökningen inte fanns någon jämn' beläggningsyta

att referera till kan inga slutsatser dras om jämnhetens inverkan på

däckslitaget.

9. TEMPERATURMÄTNINGAR

Såväl omgivningstemperatur som banytetemperatur och däckytetempera-

tur uppmättes.

Omgivningstemperaturen (temperaturen i maskinrummet) höll sig i stort

 

sett konstant under försöksperioden. Vissa variationer kunde förekomma

VTI RAPPORT 295



12

främst genom störningar på grund av värmeutveckling i drivmotorn.

Målet var +5°C, bland annat med hänsyn till beläggningsytornas hållbar-

het. Som regel steg omgivningstemperaturen någon grad under ett

körningspass på 5-8 h. Genomsnittligt var den 4.9 i* O.8°C för asfalt-

betongkörningarna och 4.7 i O,7°C för ytbehandlingskörningarna.

Bananslttemperatur mättes på två ställen utefter körspåret. Vid kör-

 

ningspassens början var naturligtvis omgivningstemperatur och banyte-

temperatur nästan desamma. Efter en halv å en timmes körning hade

yttemperaturen stigit och nått ett värde som höll sig tillnärmelsevis

konstant under resten av passet. Banytans temperatur var på de två

ställena för asfaltbetongen 8,0 i 0.7 resp 8,8 i O,7°C och för ytbehand-

lingen 7,9 i 0,5 resp 7,6 i O,6°C.

Däckens yttemperatur uppmättes med kontakttermometer omedelbart

 

sedan maskinen stannat efter avslutat körpass eller i anslutning till

längre avbrott i körningen. Det hela måste ske mycket raskt eftersom

däckens stomme hade högre temperatur än ytan och värmen spred sig till

ytan redan efter någon minut. Mätning skedde i tre jämnt fördelade

punkter utefter tre jämnt fördelade ekvatorlinjer, alltså totalt 18

mätningar fördelade på de två däcken. Det är intressant att notera att

vid 1 övrigt konstanta s k operativa parametrar (omgivningstemperatur,

hastighet etc) var däckytetemperaturen i genomsnitt ca 3,20 högre vid

körningarna på ytbehandling än vid körningarna på asfaltbetong med

medelvärdena 24.2 i l,3°C och 20,6 f l,6°C på ytbehandling resp

asfaltbetong.

10. RULLMOTSTÅNDSMÄTNINGAR

Försök gjordes att i maskinen mäta rullmotståndet på asfaltbetong och

ytbehandling. Två metoder prövades i tur och ordning, dels mätning av

maskinens strömförbrukning med frirullande hjul och dels s k utrullning,

dvs räkning av antalet varv som maskinen roterade efter frånslag av

drivmotorn.
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Ingen av metoderna gav något användbart resultat. I synnerhet gäller

detta utrullningsprovet men beträffande strömmätningstekniken gäller

även att observationer vid olika tillfällen på samma yta skiljer sig

signifikant från varandra medan mätningar på olika ytor inte gör det.

Från Nestes försöksledning harman antytt att maskinens tyristorregle-

ring skulle omöjliggöra den noggranna strömmätning man behöver utföra

för attfånga in de små skillnader i rullmotständ detär fråga om här.

11. RESULTAT AV SLITAGEMÄTNINGARNA

Mätresultatet framgår av tabell 1 och tabell 2 samt diagrammen fig 1

och fig 2, i tur och ordning asfaltbetong och ytbehandling.

Linjär regression ger följande samband mellan körsträcka, 5 km, och

mängd gummi, G g:

G = 0,000795 S - 1,005 för asfaltbetong

och

G = 0,00192 S + 0,3 för ytbehandling.
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Tabell 1 Däckslitage vid körning på ASFALTBETONG RMS makrotextur
0,44-0,33 mm, TD (sand patch) 09-0,7 mm, hastighet 65 km/m,
omgivningstemperatur +4,9°C

         

Däck SI Däck 52

Kör- Vikt Viktför- Vikt Viktför- Behandling vid
sträcka lust lust Vägning

km 3 8 8 g

0 1,3350,0 0 1.3427,0

1.000 1. 3351, 0 -1, 0 1. 3428 ,0 -1, 0 borstn+renbläs

2.000 1.3351,0 1,0 1.3427,0 tvätt+24h kond

3 . 000 13 . 349, 0 1, 0 13 . 427 , 0 borstn+renblåsn

5.000 13.346,0 4,0 13.424,0 3,0 " "

l3.346,0 13.423,0 tvätt+24h kond

6 . 000 13 . 344 , 9 5 ,1 13 . 423 , 5 3 , 5 borstn+renblåsn

7.000 13.344,9 5,1 13.423,6 3,4 " "

8.000 _13.343,5 6,5 13.422,9 4,1 " "

Tabell .2 Däckslitage vid körning på YTBEHANDLING (max 16 mm sten)
RMS makrotextur 2,4-2,6 mm, TD (sand patch), 4,7-5,2 mm,
hastighet 65 km/h omgivningstemperatur 4,7°C
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Däck Sl Däck 52

Kör- Vikt Viktför- Vikt Viktför- Behandling vid
sträcka lust lust Vägning

.km 8 g 8 g

0 13 . 299 ,1 0 13 . 378 , 2 0 tvätt+kond

1. 000 13 . 297, 2 1, 9 13 . 375 , 8 -2 , 4 borstn+renblâs

2.000 13.294,5 4,6 l3.373,6 4,6 " " "

3.000 13.293,0 6,1 l3.371,2 7,0 " " "

4.000 13.291,7 7,4 l13.369,8 7,4 " " "
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12. DISKUSSION AV MÄTRESULTATET

Däckslitaget stiger linjärt med körsträckan på båda ytorna och är nästan

2,5 ggr så stort på ytbehandlingen som på asfaltbetongen. Körsträckan är

visserligen ganska kort - 8000 km på asfaltbetong och 4000 km på

ytbehandling - men det finns ingen anledning att anta något avsteg från

lineariteten inom det mönsterdjupsområde som är aktuellt med hänsyn

till trafiksäkerheten. Detta styrks av andraundersökningar bl a Veith

(1973).

Slitagerelationen mellan ytbehandling och asfaltbetong avviker inte

alltför mycket från vad Backman fann 1978 (l,5-1,8 ggr). I varje fall inte

mer än man kan vänta med tanke på att ytbehandlingen i Nestemaskinen

bestod av stenmaterial fixerat i epoxi och således - trots normalt

texturdjup - bör ha uppvisat en betydligt aggressivare, kantigare yta än

Backmans ytbehandling.

Man har således på nytt funnit att en ny ytbehandling sliter däck

betydligt mer än en ny asfaltbetong. Därav kan emellertid inte utan

vidare dras den generella slutsatsen att det är den mest påtagliga,

synbara olikheten mellan asfaltbetong och ytbehandling, nämligen ytbe-

handlingens mer utpräglade makrotextur som orsakar detta. Det kan i

 

stället vara så att mikrotexturen - trots jämförbart stenmaterial - på

 

grund av att den är mer frikostigt exponerad i ytbehandlingen svarar för

den större delen av slitaget. Mikrotexturens verkan framhålls av flera

forskare. Här föreliggande undersökning ger dock inga möjligheter att

dra några slutsatser om detta främst beroende på att det inte finns

utrustning för att i någon form av mätetal karakterisera mikrotexturen.

Absoluta slitaget är mycket blygsamt, ca 0,8 resp 1,9 g/1000 km vid

körningarna i Nestemaskinen. Om man jämför med Backmans undersök-

ningar (1978) som ju också gällde nya beläggningsytor finner man att

slitaget i maskinen är avsevärt mindre, för asfaltbetong ca 20 ggr och

för ytbehanding ca 15 ggr.
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Man får emellertid inte glömma att det helt saknas sidkrafter i Neste-

maskinen samt att hastigheten var konstant under proven vilket innebär

att den enda kraft av nämnvärd storleksordning som kunnat orsaka slip

med åtföljande slitageverkan var rullmotståndet. Dessutom kan det slip

som uppstår då däcket plattas till på beläggningsytan antas vara mindre i

maskinen än i Verkligheten eftersom beläggningsytan i maskinen är krökt

i samma riktning som däckets periferi.

Stor enighet råder bland olika forskare (bl a Gough år Shearer (1955-56),

Lowne (1969), Bergman (1973) om att sidkrafter genom att orsaka

avdriftslip svarar för den övervägande delen av däckslitaget. Veith (1973)

lämnar uppgiften att däckslitaget vid körning rätt fram och då sidkrafter

i stort sett inte förekommer är av storleksordningen 2-4 mils/1000 miles

(1"mil"=0,00254 mm, en tusendels tum) dvs 0,03 å 0,06 mm/1000 km. Om

nu 1 mm mönsterdj'up svarar mot ungefär 100 g slitbanegummi -Backman

(1978), Kihlgren (1980). Veith (1973) uppger visserligen 5g/mil alltså

dubbelt så mycket som här men det är då frågan om betydligt bredare

däck) så skulle slitaget vara 3 å 6g/1000 km.

I betraktande av den extremt låga slitageintensiteten vid Nesteproven

måste överensstämmelsen betraktas som acceptabel. Gehman (1981)

anger som normalt däckslitage i USA 1 mil/1000 miles dvs 0,16 mm/1000

km eller med svensk relation slitbanevikt/mönsterdjup ca 16g/1000 km.
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13. SLUTSATSER OCH ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Man har i föreliggande undersökning ånyo funnit att ytbehandling sliter

däck betydligt mer än asfaltbetong, Relationen är nära 2,5. De båda

undersökta ytorna karakteriseras som nya och inkörda - dvs stenmateria-

let är blottat - samt hade normala texturdjup, ytbehandlingen gav dock

intryck av att vara aggressivare än motsvarande ytor i verkligheten.

Undersökningen ger inte möjlighet att säga om det enbart är ytbehand-

lingens mer utpräglade makrotextur i sig som orsakar det högre slitaget

eller om den utpräglade makrotexturen orsakar högre kontakttryck som i

sin tur förhöjer mikrotexturens slitverkan. Fortsatt forskning med sikte

på att bygga upp teori för vägytans inverkan på däckslitaget förutsätter

möjlighet att mäta och karakterisera ytans mikrotextur samt kunskap om

 

sambandet mellan kontaktyta ("draperad" yta) och kontakttryck.

Grosch (1967) har visat experimentellt att relativa slitaget vid jämförel-

ser mellan olika däckgummiblandningar är en kontinuerlig funktion av

däckytetemperaturen oberoende av omgivningens temperatur, fukt eller

vatten på vägen mm. Temperaturmätningar vid undersökningarna hos

Neste styrker iakttagelsen om däckytetemperaturens samband med sli-

taget och därmed öppnas en möjlighet att ta väg- och trafikinstitutets

slitagevagn i bruk på nytt vid praktiska jämförelser mellan beläggningar

med känd sammansättning. Med hjälp av däckytetemperaturmätningar

bör skillnader i försöksbetingelser (omgivningstemperatur, nederbörd,

kanske t o m Slip) kunna korrigeras. En omgång Sådana prov planeras i

samband med NÄT-projektet "Vejstandard og transportomkostninger".

Proven antas dock inte kunna leda till någon teoretisk förklaring av

däckslitagemekanismen så länge kunskap om mikrotexturen saknas.

Vid planeringen av körningarna i Nestemaskinen fanns den baktanken att

det i framtiden skulle vara möjligt att prova dubbdäcks slitande verkan

på ytbehandling. Vid utprovning av ytbehandlingstekniken kunde

emellertid konstateras att det inte var möjligt att tillverka en

ytbehanding med traditionellt bindemedel och få den att hålla någon

längre tid.
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Bi1aga 1

Bindemede1styper, mängder etc för provp1att0rna vid undersökning i Neste 1983

   

 

   

 

  

 

 

   

Tillverkn.- Platta nr Bindemedel Resultat från

d t ' ba um 1 anan Iyp Mängd Recept provet

kg/I'

3.2.1983 2 81180 2,0

1,5

b.2.1983 3 81180 med 1,8 81180

vidhäftnings- 1,5 1 2 Polyram 200

medel

7.2.1983 4 Hastix 2,5 81180

2,0 1 x Polyram 200

150 z kalkfiller

7.2.1983 10 BIE N-l 2,5

2,0

8.2.1983 11 BlE-prov 2,5 811200 U5 vikt-X

LI200 1 "

Diamin 0,2 "

HCl 0,2 "

H20 ca 34 "

8.2.1983 7 81L5 2,5

2,0

9.2.1983 1 Epoxy

(Araldit)

9.2.1983 9 BIL-prov 2,0 81180 86 vol-Z

L1200 7 "

L1140 7 "

10.2.1983 12 Bltegumml 2,0 811200 0 90 vol_z

(Prov) gunml 7 4

LI200 5 Z

Ksylen 5 2

10.2.1983 5 811200 2,0

1,5

11.2.1983 6 811400 2,0

1,5

11.2.1983 8 BIL-prov 2,0 Son platta 9

      

Provplattorna. som tillverkades med bitumenlösning, lagrades efter ytbehandling 7 dygn vid +45°C

i värneskåpet, enulsioner på motsvarande sätt 4 dygn.

Mängd stenmaterial 8 1/0', utom platta nr 8 ca 14 l/I' före borstning.

Beteckningar: BIL Neste-bitumenlösning

BIE Neste-bitumenenulsion

LI Neste-nafta
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811898 2

Profi1eringar av provytorna

 

 

Vä belä nin Lateralt Ojämnhat MakrOteXtur " 'Datum g 88 g Anmarknln
Beteckning 1äge*(mm) Tw(mm) Lw(dB) Th(mm) Im(dB) 8

8/3 AB'm.Mastik ? 1,8 65 0,56 55 1)

14/3 1 AB 170 1,4 63 0,40. 52

14/3 2 AB 50 1,4 63 0,44 53

14/3 3 AB 90 1,4 63 0,48 54

17/3 AB 4 55 1,4 63 0,40 52
17/3 AB 5 90 1,4 63 0,44 53

1 1:*

21/3 AB 6 70?** 1,4 63 0,40 52

21/3 AB 7 902,* 1,4 63 0,38 52
21/3 AB 8 115? 1,4 63 0,38 52

28/3 5000 km 115 1,2 62 0,36 51

28/3 5000 km 90 1,4 63 0,34 51

28/3 5000 km __ 70 1,4 63 0,38 52

12/4 Ab 8000 km 90 1,3 62 0,30 50

12/4 Ab 8000 km 80 1,3 62 0,32 50

12/4 Ab 8000 km 120 1,3 62 0,36 51

15/4 Y1 f.d0bbkörn. 140 2,0 66 1,80 65
15/4 Y1 f.dubbkörn. 110 2,0 66 1,80 65

15/4 Y1 f.dubbkörn. 90 2,0 66 1,80 65

3/5 Y1 f.dubbkörn. '100 2,0 66 2,40 68

3/5 Y1 f.dubbkörn. 120 2,0 66 2,40 68

3/5 Y1 f.dubbkörn. 140 2,0 66 2,40 68

12/5 Y1 e.dubbkörn. 140 1,7 65 1,20 62
12/5 Y1 e.dubbkörn. 120 1,7 65 1,20 62

12/5 Y1 e.dubbkörn. 100 1,7 65 1,30 62

27/5 Y1 4000 km 100 1,8 65 1,30 62

27/5 Y1 4000 km 120 1,7 65 1,30 62

27/5 Y1 4000 km 140 1,7 65 1,30 62

       

 

  
* Från överkant på trumbeläggningen

** Ej angivet på profilkurvorna. Bedömt, utgående från likhet (i segmentskarvarna)
med körningarna 28/3.

1) Inom varje segment är ytan ganska jämn, men en större stenskrovlighet än vid

mätn. 14/3 - 12/4.
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