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Användningen av dubbdäck förorsakar, speciellt på det högtrañkerade vägnätet, en del problem

i form av spårbildning och förkortad livslängd för beläggningarna. Vid den senaste svenska

dubbdäcksutredningen 1989, beräknades kostnaden för beläggningsslitaget som följd av dubb-

däckstrañken till 250-300 milj kr per år för det svenska vägnätet. Under senare år har nya typer

av dubbar med lägre vikt kommit på marknaden. Genom lägre vikt kan troligtvis beläggnings-

slitaget begränsas.

Vid VTI finns en provvägsmaskin för accelererad provning där slitagepåverkan på beläggningsy-

tor kan provas under kontrollerade förhållanden. En undersökning har nu genomförts i prov-

vägsmaskinen där två nya lättare dubbtyper med dubbkropp av plast resp. lättmetall, har provats.

Undersökningen medplastdubb har skett i hastigheterna 60 resp. 85 km/h, medan lättmetalldubben

endastprovats i den högrehastigheten. Kömingarna har, utomi ett fall, skett på en asfaltbeläggning

HABT 16 av normal slitstyrka. Vid en körning provades plastdubbar även på mycket slitstarka

beläggningar, s.k. HABS-beläggningar.

På såväl slitstarka som mindre slitstarka beläggningar var avnötningen från de lättareplastdubbarna

i allmänhet något mindre än hälften än från ståldubb. Den absoluta slitagenivån var dock olika

beroende på beläggningens slitstyrka. De mest slitstarka beläggningarna i provningarna, HABS-

beläggningar med mycket bra stenmaterial, har Lex. haft 3-5 gånger mindre avnötning än den

jämförda normalbeläggningen HABT 16. Även avnötningen från lättmetalldubbarna var

betydligt lägre än från ståldubbarna och tom. lägre än från de något lättare plastdubbarna .

Lättmetalldubbar gav ett slitage som endast var ca 1/3, 35 %, av vad ståldubbarna orsakat.

Motsvarande kvot mellan plast och stål var 44 %.

De genomförda provningama visade att hastigheten har stor betydelse för beläggningsslitagets

storlek. Avnötningen ökade betydligt då hastigheten ökade. För ståldubbar innebar en hastighets-

ökning från 60 till 85 km/h att slitaget i stort sett fördubblades.

För att få en uppfattning om dubbamas slitstyrka har även dubbutsticken registrerats. Utsticks-

minskningen vid provningarna var av samma storleksordning för såväl plastdubb som lättmetall-

och ståldubb, och det tyder på att lättdubb inte har sämre slitstyrka än ståldubb.

Slutsatsen av undersökningen är att de nuprovade lätta dubbarna minskar beläggningsslitaget till

cirka hälften. Denkostnad somframräknats fördetta slitage skulle därmed kunna halveras på några

års sikt då dessa dubbar ersatt de nu konventionella ståldubbarna.
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The use ofstudded tyres, while having a direct effect on traffic safety, gives rise to a number ofproblems

and increasedcosts, especially onroads withhigh traffic volumes. The wearfrom studs contributesto rutting

and shorter pavement life. In the latest investigation of studded tyres, carried out in 1989, the cost of

pavement wear from studded tyres was estimated at SEK250-300 million per year for the Swedish road

network. In recent years, new types of lightweight studs have appeared on the market, which may reduce

pavement wear and consequent expense.

At the VTI, a special machine for accelerated testing of pavement wear is being used to perform

investigations under controlled conditions. Using the machine, a study has now been completed on two

types of lightweight studs, one with a plastic body and the other of light metal.

Tests using plastic studs have beenperformed at two speeds, 60 and 85 km/h, while the light metal stud has

beentested only at the higher speed. With the exceptionofone case, the test runs have beenmade on an dense

asphalt concrete (AC) pavement with normal wear resistance. In one run, plastic studs were also tested on

Stone Mastic Asphalt (SMA) pavements with high wear resistance.

On both the highly wear-resistant and nonnally wear-resistant pavements, abrasion from the lightweight

plastic studs was generally about halfthat from corresponding steel studs. However, the absolute wear level

naturally differed according to the wear resistance ofthe particular pavement. For example, the most wear-

resistant pavements in the tests, SMA pavements with very high quality aggregate demonstrated 3-5 times

less abrasion than the normal pavement with locally obtained aggregate. Also abrasion from the light

metal studs was considerany lower than from the conventional steel studs and even lower than from the

somewhat lighterplastic studs. Lightmetal studs produced only about one third, 35 %, as much wear as steel

studs. The corresponding ratio between plastic and steel was 44 %.

The tests showed that speed is of great significance forpavement wear. Abrasion increased sigrriñcantly

at higher speed. Steel studs gave almost the double amount ofwear at 85 km/h compared to 60 km/h.

To obtain an idea ofthe wear-resistance ofthe studs, stud protrusion has also been measured. The decrease

in protrusion wasofthe same order ofsize for plastic studs as forlight metal and steel studs. Thus, the results

do not indicate any significant difference in wear resistance between the various typesof stud.

The conclusion from the investigation is that the lightweight studs that have been tested reduce pavement

wear by about half. The calculated cost of this wear could thereby be halved within a few years when these

studs have replaced the conventional steel stud.
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Förord

Användningen av dubbdäck förorsakar, speciellt på det högtrafikerade

vägnätet, en del problem och därmed kostnader. Dubbarnas slitage

medverkar till spärbildning och förkortad livslängd för beläggningarna.

Vid den senaste svenska dubbdäcksutredningen, utförd 1989, beräk-

nades kostnaden för beläggningsslitaget som följd av dubbdäckstrafi-

ken tiIl 250-300 milj kr per är för det svenska vägnätet. Under senare

är har nya typer av dubbar med lägre vikt kommit på marknaden.

Genom lägre vikt kan troligtvis beläggningsslitaget och kostnaden för

detta begränsas.

Vid VTI finns en provvägsmaskin för accelererad provning där slitage-

påverkan på beläggningsytor kan provas under kontrollerade förhållan-

den. En undersökning har nu genomförts i provvägsmaskinen där två

typer av nya lättare dubbar, en med dubbkropp av plast och en av

lättmetall, har provats. Undersökningen beskrivs och dess resultat re-

dovisas i denna rapport.

Undersökningen har finansierats med egna medel samt med medel

från och på uppdrag av Vägverket.



Ett varmt tack riktas till finansiärer samt de som medverkat i projektet

med tillverkning av beläggningsmaterial, provvägsmaskinkörningar, in-

samling, bearbetning och utvärdering av mätdata samt utskrift av
rapponen.

Linköping augusti 1992

Kent Gustafson



Prov med lättare däckdubb i VTls provvägsmaskin

av Kent Gustafson

Statens Väg- och Trafikinstitut (VTI)

581 01 LINKÖPING

Sammanfattning

Användningen av dubbdäck har vid sidan av den direkt trafiksäker-

hetshöjande effekten även vissa negativa effekter. Mest påtaglig är

kanske beläggningsslitaget som medverkar till spårbildning och förkor-

tad livslängd hos slitlagren, speciellt på dehögtrafikerade vägarna. Vid

den senaste svenska dubbdäcksutredningen som utfördes 1989 be-

räknades kostnaden för beläggningsslitaget som direkt följd av dubb-

däckstrafiken till 250-300 milj kronor per år för det totala svenska

vägnätet.

Storleken på det slitage som orsakas av dubbdäck beror på ett flertal

faktorer, vilka bl a beskrivits i rapporten. En viktig faktor i samman-

hanget är dubbarnas utformning och vikt. Grundprincipen för dubb till

personbilsdäck har under många år varit en dubb bestående av ett

hårdmetallstift omgivet av en hylsa (mantel) av stål och med en vikt av

ca 2 9. Under senare år har emellertid utvecklingen för att finna

dubbtyper som är mindre aggresiva mot beläggningarna varit intensiv

från flera dubb- och däcksfabrikanter. Utvecklingen har resulterat i att

det idag finns dubbar som genom annorlunda utformning och/eller

lägre vikt kan förväntas ge ett minskat vägslitage.

Vid VTI finns en provvägsmaskin för accelererad provning där slitage-

påverkan på en beläggningsyta kan provas under kontrollerade förhål-

landen. Med en normal beläggning kan man under en relativt kort tid,

några veckor, uppnå ett spårdjup som motsvaras av flera års slitage

ute på en väg med relativt stor trafik. I föreliggande undersökning har

däck med lättare dubbar provats i maskinen med avseende på deras

vägslitage.
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De två typer av lättare dubbar vilka hittills har fått en viss marknadsan-

del i Sverige har provats tillsammans med konventionella stäldubbar.

Den ena lättdubben, "BETEK", är tillverkad med en dubbkropp av

härdplast och väger 0,7 g. Dessa dubbar var monterade i Gislaved

"Nord Frost" däck. Den andra lätta dubbtypen, av fabrikat "Eurome-

tec", var av lättmetall och vägde 0,95 g. Dubbarna var monterade i

Good Year "Ultra Grip" däck.

Alla körningarna, utom en, har skett på en beläggning av normal

slitstyrka. Beläggningen var en HABT 16. Dessutom utfördes en kör-

ning pä beläggningar av mycket god slitstyrka, asfaltslitlager av stenrik

typ med stenmaterial av bästa nötningsbeständighet, sk HABS-

beläggningar. Syftet med körningarna pä slitstarka beläggningar var

att undersöka om de resultat som framkommit på en normalbelägg-

ning även gällde för dessa typer av asfaltbetong.

Totalt har provningarna omfattat fyra typer av undersökningar:

-- Slitaget frän "plast"dubb och stäldubb vid 60 km/h.

-- Slitaget frän "plast"dubb och stäldubb vid 85 km/h.

- Slitaget frän "plast"dubb och stäldubb vid 85 km/h på speciellt

slitstarka beläggningar.

- Slitaget frän lättmetalldubb och stäldubb vid 85 km/h.

I de två första körningarna, dels med "plastdubb" och dels med stäl-

dubb, var hastigheten 60 km/h och underlaget den konventionella as-

faltbetongen av typ HABT 16 med ortens stenmaterial. Provningen

gjordes i totalt 150000 varv i vardera fallet och spärdjupet var ca

10-15 mm vid körningens avslut. Resultatet blev att beläggningsslita-

get från den lättare "plast"dubben var betydligt mindre än från den

konventionella stäldubben. Efter avslutad körning hade den lättare

dubben förorsakat en avnötning som var 6_5__<_>/g av stäldubbens vid

denna hastighet, 60 km/h.

Tre körningar utfördes i 85 km/h, två med stäldubb och en med lätt-

dubb av plast. Tvä nägot olika stäldubbar provades, en en-flänsdubb

med vikten 1,8 g och en tvä-flänsdubb med vikten 2,1 g. Trots att en

viss skillnad föreläg i utformning och dubbvikt, blev skillnaden mycket
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marginell i beläggningsslitage vid körningarna med de två olika stäl-

dubbtyperna. Denna marginella skillnad mellan de båda körningarna

visar också att reproducerbarheten i provningarna är ganska god.

Liksom i den lägre hastigheten var skillnaden i avnötning mellan den

lättare "plast"dubben och den konventionella stäldubben även i detta

fall relativt stor. Efter 150000 varv hade den lättare dubben orsakat en

avnötning som endast var 44 resp 47 % av stäldubbens ( en- resp

tväfläns) slitage. Vid 250000 varv hade "plastdubben" orsakat ett slita-

ge som endast varM av tvä-fläns stäldubbens slitage vid denna

hastighet 85 km/h. Den stora slitageskillnaden visade sig också i de

maximala spärdjup som uppkom i beläggningsplattorna. Efter körda

250000 varv var spärdjupen omkring 15 mm för "plastdubb" och omk-

ring det dubbla, ca 30 mm för ståldubb.

Provningarna på beläggningsytor av olika slitstyrka visade att avnöt-

ningen i absoluta tal är mycket varierande för olika beläggningstyper.

Speciellt stor var skillnaden mellan å ena sidan den konventionella

beläggningen med mindre slitstarkt stenmaterial och å andra sidan de

slitstarka beläggningarna med bra stenmaterial och oftast hög andel

grovt stenmaterial. De slitstarka beläggningarna hade en avnötning

som i allmänhet endast var mellan 1/5 och 1/3 av slitaget på den

konventionella HABT 16-beläggningen med ortens sten.

Skillnaden mellan slitaget frän lättare "plastdubb" och konventionell

stäldubb var däremot mycket lika för olika beläggningstyper. Den

minsta skillnaden redovisas för en HABS 20-beläggning, avnötningen

frän "plastdubb" var här 57 % av stäldubbens, och den största skillna-

den uppkom pä en HABS 16-beläggning där motsvarande skillnad var

37 %.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att skillnaden i slitage mellan

de nya lättare dubbarna med dubbkropp av härdplast och konventio-

nella stäldubbar är relativt lika på olika beläggningstyper. Pä säväl

slitstarka som mindre slitstarka beläggningar är avnötningen från de

lättare dubbarna i allmänhet ca hälften av motsvarande frän stäldubb.
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Dock är den absoluta slitagenivän naturligtvis olika beroende på den

aktuella beläggningens slitstyrka. De mest slitstarka beläggningarna i

provningarna, HABS-beläggningar med mycket bra stenmaterial (por-

fyr), hart ex haft 3-5 gånger mindre avnötning än den jämförda "nor-

malbeläggningen" HABT 16 med ortens stenmaterial.

Motsvarande prövningar som ovan har även utförts med dubbar av

lättmetall. Hastigheten var 85 km/h och beläggningen avsamma typ

som tidigare, HABT 16 med ortens stenmaterial. Körningen med lätt-

metalldubb utfördes tills 300000 varv hade avverkats. Samma antal

varv hade tidigare körts med "plastdubb" och något mindre, 250000

varv, med stäldubb på motsvarande beläggning och en jämförelse av

resultaten kan därför ske.

Avnötningen frän Iättmetalldubbarna var betydligt lägre än från de kon-

ventionella stäldubbarna och tom lägre än från de något lättare "plast-

dubbarna". Efter körda 250000 varv var "kvoten" mellan lättmetall och

stål endast 3_5_3/_c_ , dvs Iättmetalldubbar gav ett slitage som endast var

ca 1/3 av vad stäldubbarna orsakat. Motsvarande kvot mellan "plast"

och stål var 44 %. Orsaken till denna skillnad mellan de båda lättare

dubbarna kan man endast gissa sig till men förklaringen finns kanske

i olikheter i utformningen, olika dubbtryck eller skillnader i dubbmate-

rialets förslitning under körningens gäng. Naturligt vore annars att den

något lättare "plastdubben" givit ett lägre slitage än lättmetalldubben.

Provningarna av stäldubbars och "plastdubbars" inverkan på asfaltbe-

läggningar har genomförts vid två hastigheter, 60 resp 85 km/h* och

möjligheter finns därför också att studera vilken inverkan hastigheten

har på avnötningens storlek och om de olika dubbtyperna är lika i

detta avseende.

Denna undersökning, liksom många andra studier, har visat att hastig-

heten har stor betydelse för beläggningsslitagets storlek. Avnötningen

ökar betydligt dä hastigheten ökar. För stäldubb var avnötningen, efter

150000 varv, 86 % större i 85 km/h jämfört med 60 km/h, dvs i stort

sett en fördubbling av slitaget.
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För "plastdubbar" har hastigheten inte fullt lika stor inverkan på avnöt-

ningens storlek. En hastighetsökning från 60 till 85 km/h har givit en

slitageökning som är M efter 150000 varv. Att hastigheten har

mindre inverkan för den lättare "plastdubben" jämfört med den kon-

ventionella ståldubben beror förmodligen på att den förra i sig själv är

mindre aggresiv mot beläggningen på grund av den lägre vikten. Både

hastighetens och dubbviktens inverkan på slitaget är sannolikt expo-

nentiellt, dvs slitageökningen blir större vid högre hastighet resp högre

dubbvikt.

Provvägsmaskinen är i första hand konstruerad för undersökningar av

däcks påverkan på beläggningsytor och då speciellt

beläggningsslitaget. Slitaget på däck och dubbar blir emellertid något

olikt det som uppkommer i normal trafik med en blandning av accele-

ration, inbromsning, kurvLagning etc. Genom att däcken i provvägs-

maskinen konstant rullar i mycket snäv kurva blir slitaget på dubbarna

här betydligt kraftigare. För att trots allt få en viss uppfattning om de

provade dubbarnas slitstyrka har dubbutsticket registrerats. Det måste

dock understrykas att de dubbutstick som här noterats inte i absoluta

tal direkt kan jämföras mot normalt förekommande utstick utan endast

kan jämföras relativt varandra.

Utsticket registrerades normalt efter inkörda 50 mil (0-mätning) samt

efter varje körda 50000 varv. Avvikelser från denna mätordning finns

emellertid. Resultatet av dubbutsticksmätningarna vid körning i

60 km/h visade att utsticket varit nästan konstant för stäldubbarna

medan "plastdubbarna" minskat i utstick. En jämförelse mellan de

båda dubbtyperna visar att "plastdubbarna" haft en något större förslit-

ning i detta fallet.

Resultat för de tre körningarna, en med "plastdubb" och två med

ståldubb, i hastigheten 85 km/h visade att skillnaden i utstick redan för

de nya däcken var relativt stort. Minst var utsticket på "plastdubbarna",

medel 1,13 mm, medan stäldubbarna hade ett medelutstick på

1,32 mm (en-fläns) resp 1,59 (två-fläns). En jämförelse av dubbarnas

"slitstyrka" får därför avse utsticksminskningen och inte det absoluta

utsticket. En jämförelse mellan "plastdubb" och en-fläns ståldubb efter

150000 varv visade att minskningen av dubbutsticket varit mycket lika.
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För bäda typerna är minskningen ca 0,4 mm. "Plastdubb" har i detta

fall haft jämförbar slitstyrka med stäldubb. Minst lika god slitstyrka

gäller plastdubb om man jämför med den andra stäldubben, tvä-fläns.

Utsticket minskar för denna stäldubb från 1,59 mm till 0,60 mm, dvs ca

1 mm, på 250000 varv medan utsticksminskningen för "plastdubben"

är ca 0,6 mm, från 1,13 mm till 0,50 mm, på 300000 varv.

En tredje jämförelse av dubbutsticket för lättdubb av "plast" och kon-

ventionell stäldubb utfördes vid körningen pä slitstarka beläggningar.

Även i detta fall fanns inget i resultatet som antyder att det skulle vara

någon skillnad i slitstyrka mellan de båda jämförda dubbtyperna, utan

utsticksminskningen var av samma storleksordning. Sammantaget har

alltså den lättare dubbtypen i de redovisade fallen i allmänhet haft en

likartad slitstyrka som konventionell stäldubb.

Dubbutstiokets förändring vid prov med Iättmetalldubb har på samma

sätt som ovan undersökts. Utsticket pä Iättmetalldubb registrerades,

förutom på de nya däcken, efter körda 150000 varv och efter avslutad

körning 300000 varv. Lättmetalldubbarna hade från början det lägsta

medelutstioket, ca 1 mm, av de jämförda dubbtyperna. Under kör-

ningens gäng minskade utstioket till att bli 0,60 mm vid körningens

slut. Jämfört med de två andra dubbtyperna är denna minskning min-

dre än vad dessa haft vid motsvarande antal körda varv. Resultatet

antyder därför, liksom fallet var med "plastdubb", att det inte heller för

lättdubb av Iättmetall finns anledning att befara att slitstyrkan skulle

vara sämre än hos konventionella stäldubbar.

Slutsatsen av de redovisade undersökningarna är att de lättare

dubbtyperna med härdplast och Iättmetall, om de får full marknads-

täckning, pä nägra ärs sikt kommer att minska beläggningsslitaget frän

dubbdäck till ca hälften. Det innebär en kostnadsbesparing på

125-150 milj kr enligt den senaste dubbdäcksutredningens beräknin-

gar. Ett minskat beläggningsslitage innebär naturligtvis också andra

positiva effekter bl a på miljön.

Även några andra faktorer avseende beläggningsslitagets storlek har

till viss del förändrats sedan den senaste dubbdäcksutredningen.

Användningen av slitstarka beläggningar, HABS-beläggningar, har

ökat under senare är och förekommer nu även på andra vägar och
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gator än de mest trafikstarka. SPS-tal (Specifikt slitage = ant gram

bortsliten asfalt per km väg ochdubbat fordon) under 10 är inte ovan-

ligt för beläggningstypen och det genomsnittliga SPS-talet för det

svenska vägnätet 1989 (beräknat till 30 i utredningen) bör därför ha

minskat nägot. En ytterligare minskning är att förutse dä belägg-

ningstypen läggs i ännu högre utsträckning än tidigare.

En annan faktor som kan antas inverka positivt på ett minskat vägsli-

tage är de alternativt målade körfält som nu blir vanligare. 13-m vägar

mälas idag ibland med 5,5 m breda körfält. Trafiken sprids mera över

vägbredden och slitaget blir därmed mindre accentuerat. Flyttning av

markeringen i sidled på motorväg är en annan alternativ mälning som

av inledande försök att döma också ger en mindre utpräglad

spärbildning.

Sammantaget kan användningen av lättare dubbar och de övriga fak-

torer som här berörts medverka till att dubbdäcksslitaget pä belägg-

ningarna inom några är minskar till en nivå som är ca hälften mot

dagens. Det innebär att kostnaden för dubbdäckens del av belägg-

ningsslitaget skulle kunna vara av storleksordningen 100 milj kr per är.

En relativt blygsam kostnad i förhållande till den positiva trafiksäker-

hetseffekt som dubbdäcken har. Inget har heller ännu framkommit

som tyder på att de nya lättare dubbtyperna skulle ha sämre väggrepp

eller slitstyrka än de tidigare konventionella stäldubbarna. Den trafik-

säkerhetshöjande effekten skulle därför vara av samma storleksord-

ning som tidigare.

VTI RAPPORT 377 VII



Tests with Iightweight tyre studs

in the VTI s pavement testing machine

by Kent Gustafson

Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)

S-581 01 Linköping

Sweden

Summary

The use of studded tyres, while having a direct effect on traffic safety,

has also had certain negative effects. Perhaps the most tangible of

these pavement wear, contributing to rutting and shortened life of the

wearing course, especially on roads with heavy traffic volumes. In the

latest Swedish investigation of studded tyres, conducted in 1989, the

cost of pavement wear as a direct result of studded tyres was estima-

ted at SEK 250-300 million per year for the Swedish road network as

a whole.

The extent of the wear caused by studded tyres depends on a number

of factors, as stated in the report. One critical factor is the design and

weight of studs. For many years, the basic principle of the tyre stud for

passenger cars has been a hard metal pin enclosed in a mantle of

steel, the whole stud having a weight of about 2 g. ln recent years,
however, several tyre and stud manufacturers have carried out inten-

sive development to find a stud that is less aggressive to pavements.

This work has resulted in studs of new design and/or weight, which

are expected to reduce pavement wear.

At the VTI, a special machine for accelerated testing of pavement

wear is being used to perform investigations under controlled condi-

tions. Within a relatively short time, the machine produces a V'rut depth

which is comparable to many years pavement wear on a road with

large 'traffic volumes. in this study, the machine has been used to

investigate pavement wear from tyres fitted with Iightweight studs.
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Tests have been conducted with the two types of Iightweight studs

which have so far captured a certain share of the Swedish market, in

addition to conventional steel studs. One of the Iightweight studs,

"BETEK", has a body of plastic and weighs 0.7 g. These studs were

fitted to Gislaved "Nord Frost" tyres. The other type of lightweight stud,

"Eurometec", is made of light metal and weighs 0.95 g. These were

fitted to Goodyear "Ultra Grip" tyres.

All test runs except one took place on a pavement of normal wear

resistance, asphalt concrete (AC). In addition, one run was made on

pavements with very good wear resistance, having asphalt wearing

courses of high aggregate content and the best abrasion resistance,

so called Stone Mastic Asphalt (SMA). The aim of the runs on wear-

resistant pavements was to study whether the results obtained on a

normal pavement also applied to these types of asphalt concrete.

The tests comprised a total of four types:

- Wear from plastic studs and steel studs at 60 km/h

-- Wear from plastic studs and steel studs at 85 km/h

- Wear from plastic studs and steel studs at 85 km/h on higth

wear-resistant pavements

- Wear from liqht metal studs and steel studs at 85 km/h

  

In the first two runs, with both plastic studs and steel studs, the speed

was 60 km/h and the AC pavement with locaIIy produced aggregate.

The test comprised a total of 150,000 rotations in ecah case and the

rut depth was about 10-15 mm at the end of the run. The result

showed that pavement wear from the Iightweight plastic stud was

considerably less than that from the conventional steel stud. After the

run, pavement wear from the Iightweight stud was found to be 65 % of

that from the steel stud at this speed, 65 km/h.

Three runs were performed at 85 km/h, two with steel studs and one

with a Iightweight plastic stud. Two somewhat different steel studs

were tested, a single-shouldered stud weighing 1.8 g and a double-

shouldered stud weighing 2.1 g. Despite some variation in design and
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weight, the difference in pavement wear between these two types of

stud was very marginal. The small difference between the two runs

also shows that the reproducibility of the tests is fairly good.

As in the runs at lower speed, the difference in abrasion between the

lightweight plastic stud and the conventional steel stud in runs was

relatively great also in this case. After 150,000 rotations, the light-

weight stud had caused abrasion equal to only 44 % and 47 % of that

from the single-shouldered and double-shouldered types respectively,

compared to the steel stud. At 250,000 rotations, the plastic stud had

caused wear equal to only M of that from the double-shouldered

steel stud at this speed, 85 km/h. The large difference in wear also

appeared in the maximum rut depth measured in the pavements. After

250,000 rotations, rut depth was about 15 mm for plastic studs and

about double, 30 mm, for steel studs.

The tests on pavements of varying wear-resistance showed that abra-

sion in absolute levels differs greatly between pavement types.

Particularly large was the difference between, on the one hand, the

conventional pavement with normally wear-resistant aggregate and, on

the other hand, the highly wear-resistant pavements with good quality

aggregate and generally a high content of coarse material. The highly

wear-resistant pavements showed abrasion usually only one fifth to

one third of that on the conventional AC pavement with local

aggregate.

However, the difference between the wear from lightweight plastic

studs and conventional steel studs changed very little among the pa-

vement types. The smallest difference was found for an AC (with

maximum 20 mm aggregate) pavement, where the abrasion from plas-

tic studs was 57 % of that from steel studs, and the Iargets difference

was found on an SMA (with maximum 16 mm aggregate) pavement,

where the corresponding figure was 37 %.

Summinq up, the difference in wear between the new lightweight studs

with a body of plastic and conventional steel studs is relatively cons-

tant for different pavement types. On both highly wear-resistant and

normally wear-reistant pavements, abrasion from the liqhtweiqht studs

, is generally about half the corresponding abrasion from steel studs.

VTI RAPPORT 377



However, the absolute wear level naturally depends on the wear resis-

tance of the particular pavement. For example, the most wear-reistant

pavements in the tests, SMA pavements with very good quality aggre-

gate (porphyry) showed 3-5 times less abrasion than the "normal pa-

vement", AC with local aggregate.

Tests similar to those above have also been conducted with light

metal studs. The speed was 85 km/h and the pavement was of the

same type as previously; AC with local aggregate. The run with light

metal studs was continued until 300,000 rotations had been comple-

ted. The same number of rotations had earlier been made with plastic

studs and somewhat fewer, 250,000 rotations, with steel studs on a

similar pavement, thereby allowing a comparison to be made.

The abrasion from the light metal studs was considerably less than

that from the conventional steel studs and even lower than that from

the somewhat lighter plastic studs. After 250,000 rotations, the ratio

between light metal and steel was only 35 %, i.e. light metal studs

produced wear that was only about one third of that from the steel

studs. The corresponding ratio between plastic and steel was 44 %.

The reason for this difference between the two types of stud can only

be surmised, but may be due to differences in stud design, pressure

or wear during the run. Othenlvise, it would be natural for the light-

weight plastic stud to produce less wear than the light metal stud.

The tests on the effects of steel studs and plastic studs on asphalt

pavements have been performed at two speeds, 60 and 85 km/h, and

it is therefore possible to study the effect of speed on abrasion and

whether the various types of stud are similar in this respect.

This study, like many others, has shown that speed is of great Signifi-

cance in regard to pavement wear. Abrasion increases considerany

when speed increases. For steel studs, abrasion after 150,000 rota-

tions at 85 km/h was 86 % greater than at 60 km/h. After a smaller

number of rotations, the increase was even greater, so that the incre-

ase from 60 to 85 km/h led to an overall increase of appr. 100 % in

pavement wear for conventional steel studs.
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In the case of plastic studs, speed does not have fully the same

influence on abrasion. A speed increase from 60 to 85 km/h increased

wear by 44 % after 150,000 rotations. The fact that speed has a lesser

influence in the case of the lightweight plastic stud compare to the

conventional steel stud is probably because the former is in itself less

aggressive to the pavement owing to its lower weight. The influcence

on pavement wear from both speed and stud weight is probably expo-

nential, i.e. the increase in wear becomes higher at higher speed and

higher stud weight respectively.

The pavement testing machine is primarily designed for investigations

of the effects of tyres on road surfaces, in particular pavement wear.

However, wear on tyres and studs is somewhat different to that in

normal traffic, where there is a combination of acceleration, braking,

cornering, etc. Since the tyres in the pavement testing machine rotate

constantly in a very tight circle, the wear on the studs is much heavier.

To obtain a certain idea of the wear resistance of the studs being

tested, the stud protrusion has been recorded. However, it must be

emphasised that the protrusion observed cannot be compared in ab-

solute terms with protrusion in normal conditions, but only against

other measurements made in the same context.

Stud protrusion was recorded in most cases after 500 kilometres

("zero" measurement) and after each 50,000 rotations. However, there

were deviations from this routine. The results of the stud protrusion

measurements when running at 60 km/h showed that protrusion was

almost constant for the steel studs, while the plastic studs showed

reduced protrusion. A comparison between the two types of stud

shows that the plastic studs had somewhat greater wear in this case.

The results for the three runs, one with plastic studs and two with steel

studs, at 85 km/h showed that the difference in protrusion was relati-

vely great, even for new tyres. The plastic studs had the smallest

protrusion, an average of 1.13 mm, while the steel studs had a protru-

sion of 1.32 mm (single shoulder) and 1.59 mm (double shoulder). A

comparison of the wear resistance of the studs thus refers to the

decrease in protrusion and not the absolute protrusion. A comparison

between plastic studs and single shoulder steel studs after 150,000
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rotations showed that the decrease in protrusion was very similar. For

both types, the decrease was 0.4 mm. In this case, the plastic studs

had a wear resistance comparable to steel studs. The same applies

even in a comparison with the other steel stud, the double shoulder

type. For this steel stud, protrusion decreased from 1.59 mm to 0.60

mm, i.e. about 1 mm, after 250,000 rotations, while the decrease in

protrusion of the plastic stud was about 0.6 mm, from 1.13 mm to 0.50

mm, after 300,000 rotations.

A third comparison of stud protrusion for Iightweight plastic studs and

conventional steel studs was performed in the run on wear-resistant

pavements. Neither in this case did the results reveal any difference in

wear resistance between the two types of stud compared, the decrea-

se in protrusion being of the same order of size. ln general, the

Iightweight type of stud had similar wear resistance compared to the

conventional steel stud in the reported tests.

The change in stud protrusion in tests with light metal studs has been

investigated in the same way as above. The protrusion of the light

metal stud was recorded both on new tyres and after 150,000 and

300,000 rotations. From the beginning, the light metal studs had the

smallest average protrusion of the types tested, about 1 mm. By the

and of the run, the protrusion had decreased to 0.60 mm. This decre-

ase is smaller than that of the other two types of stud after the same

number of rotations. As with the plastic studs, the result therefore

indicates no reason to fear that the wear resistance of these studs is

poorer than that of conventional studs.

The conclusion from the reported investigations is that, given full mar-

ket coverage, the Iightweight types of stud of plastic and light metal

will reduce pavement wear from tyre studs by about half within a few

years. This means a cost saving of SEK 125-150 million according to

the calculations in the latest investigation on studded tyres. Reduced

pavement wear naturally also means other positive effects for the

environment.

A number of other factors concerning the extent of pavement wear

have also changed since the latest investigation on studded tyres. The

use of highly wear-resistant SMA pavements has increased in recent
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years and has spread to other roads and streets besides those with

the heaviest traffic. SPS (Specific wear = pavement wear in gram per

km of road and vehicle with studded tyres) ratios under 10 are not

uncommon for this type of pavement and the average SPS ratio for

the Swedish road network in 1989 (calculated at 30 in the investiga-

tion) should therefore have fallen somewhat. A further decrease is

expected since this type of pavement is being laid to a greater extent

than before.

Another factor that may be assumed to have a positive influence in

reducing pavement wear is the change in painted lane markings now

being introduced on a wider scale. Today, 13 metre roads are in some

cases being painted with Ianes 5.5 metres wide. The traffic is thereby

distributed more evenly across the road and pavement wearis thereby

less concentrated. Moving the markings laterally on motonivays is ano-

ther alternative that also leads to less concentrated rutting, according

to initial experiments.

In general, the use of lightweight studs, together with the other factors

mentioned above, may contribute to a decrease in pavement wear

from studded tyres to about half the present level within a few years.

This means that the cost of pavement wearfrom studded tyres could

be reduced to a figure in the region of SEK 100 million per year, a

relatively modes level in relation to the positive effect on road safety

resulting from the use of studded tyres. Results so far also show that

these new lightweight studs have the same road grip and wear reis-

tance as the conventional steel studs. The positive effect on traffic

safety with these new studs would therefore be of the same order of

size as earlier.
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1. INLEDNlNG

Med en allt större trafikintensitet och likaså ökande användning av

dubbdäck vintertid har problemet med vägslitaget till följd av dubbb-

däck accentuerats under 1980-talet. Samtidigt har emellertid FoU-

insatser inom beläggningsområdet medverkat till att mer slitstarka be-

läggningar framtagits vilket haft till följd att spårbildningen kunnat

minskas eller åtminstone hållas på en acceptabel nivå. Spår uppkom-

mer nu inte heller enbart på grund av dubbarnas nötning utan förorsa-

kas även av deformationer, främst på grund av den tyngre trafikens

påverkan.

Storleken på det av dubbdäcken orsakade ytslitaget påverkas av ett

flertal faktorer vilka beskrivs närmare i nästa avsnitt. Spårbildningen är

en kombination av ytligt slitage (dubbdäcksavnötning) och strukturellt

slitage. Det varierar därför beroende på trafikintensitet och fordons-

slag. På högtrafikerade vägar är slitaget till stor del en följd av dubb-

däckens avnötning och på något mindre trafikerade vägar spelar den

tunga trafiken, och klimatet, en större roll för spåruppkomst och vä-

gens nedbrytning.

Storleken på avnötningen från dubbdäck beror i hög grad på dubbar-

nas antal och utformning. Dubbar som friktionshöjande medel på hala

vintervägar har använts sedan 1950-talet. Under årens lopp har

många olika varianter eller utformningar provats men grundprincipen

har varit densamma sedan 1960-talet, en dubb bestående av ett hård-

metallstift omgivet av en hylsa (mantel) av stål. Utformningen är en

kompromiss mellan maximal friktionshöjande effekt och oönskade ef-

fekter som högre ljudnivå, vägslitage och längre bromssträckor på bar

vägbana.

De dubbfaktorer som har störst betydelse för avnötningens storlek är

antalet, vikten, utsticket och dubbkraften (d v 3 motståndet mot intryck-

ning i däcket). Många dubbtyper av lättare material och annorlunda

utformning har provats men tidigare inte fått någon framgång p g a

framställnings- och funktionsmässiga problem. Under senare år har
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emellertid utvecklingen för att finna mot beläggningen skonsammare

dubbar varit mera intensiv från flera dubb- och däckstillverkare.

Förmodligen har debatten kring dubbdäckens vara eller inte vara

starkt bidragit till dessa utvecklingsinsatser.

Resultatet är att det idag finns dubbar som genom lägre vikt eller

annorlunda utformning ger ett minskat vägslitage jämfört med de tidi-

gare konventionella ståldubbarna. Några av dessa dubbtyper finns

redan på den svenska marknaden medan andra fortfarande är på

utprovningsstadiet.

Det är huvudsakligen tre typer av personbilsdubbar som utvecklats.

3) Miljödubb Sensor från Turvanasta, Finland (figur 1). Dubben be-

står av en rörlig stålkropp med ett hårdmetallstift som omges av en

hylsa av plast. Dubben väger ca 1,4 g ( jämfört med ca 1,8 9 för

konventionell ståldubb). P g a dubbens rörliga utformning är dess

statiska dubbkraft lägre än för konventionell dubb. I en ännu opubli-

cerad norsk slitagestudie uppges dubben ge betydligt mindre väg-

slitage än en standarddubb. Dubben finns ännu inte på den

svenska marknaden och har inte ingått i den undersökning som

redovisas i denna rapport.

Norpigg. Denna norska dubbidé bygger på ett stift som är rörligt i

hylsan i enlighet med principskissen i figur 2. Det rörliga stiftet

väger endast 0,6 g och ger en relativt liten dubbkraft. Problem med

funktion och hållbarhet har funnits och dubben har ännu inte kom-

mit ut på den svenska marknaden. Den har därför intevarit med i

denna undersökning.

Lättdubb. En tredje variant av modifierad dubb är dubbar av tradi-

tionell utformning med hårdmetallstift men med material av lägre

vikt i hylsan. Flera varianter finns, bl a med hårdplast eller lättmetall

(aluminium) som hylsmaterial. På den svenska marknaden finns

sedan ett par års tid bl a "BETEK" som har en hylsa av plast

(dubbvikt 0,7 g) och "Eurometec" med lättmetall ( vikt ca 0,9 9) (se

figur 6 och 7 i avsnitt 4). Fortsättningsvis i rapporten betecknas

dessa dubbtyper plastdubb resp Iättmetalldubb.Vid den ovan nämn-

da norska. slitageundersökningen var avnötningen från plastdubb

betydligt lägre än från motsvarande standarddubb av stål.
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Vid VTl finns en provvägsmaskin för accelererad provning där slitage-

påverkan på en beläggningsyta kan provas under kontrollerade törhäl-

landen. Maskinen har 6 axlar som kan förses med dubbdäck.

Maskinens hjul går på en cirkulär bana med omkretsen 16,5 m. Med

en normal asfaltbeläggning kan man uppnå ett spärdjup av ca 20 mm

efter 300 000 varv eller ca 3 veckors körning. Avnötningen motsvarar

flera års slitage ute på en väg med relativt stor trafik.

Provvägsmaskinen har visat utmärkt korrelation med slitaget på

vägen. l projektet "Asfaltbeläggningars nötningsresistens" har plattor

av identisk sammansättning (dubletter) provats både i fält under flera

är och i provvägsmaskinen. l figur 3 visas sambandet mellan avnöt-

ningen i fält och vid motsvarande körning i maskinen pä plattor av

HABT 12 och 16. Korrelationen är mycket god och korrelationskoetti-

cienten så hög som r=0,96. Det bör observeras att de angivna slita-

gedjupen i mm inte motsvarar samma antal överlarter i tält och i

maskinen. För att få en sådan direkt jämförelse av spärdjupet för

samma tratikbelastning krävs därför att omräkning först sker.
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Sambandet mellan slitaget i provvägsmaskinen och påväg

0 Prowägsmaskin mm

15 x /

10 x X

5 X

0 l l i
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

Vägslitage mm

y= -0,378996+5,4341027*x r=0,957

y :10,378996 + 5,4341027 x x r = 0,957

Figur 3 Sambandet mellan slitaget i provvägsmaskinen och på väg.

Undersökning utförd på beläggningsplattor av olika kvalitet.
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l föreliggande undersökning har däck med lättare dubbar provats i

maskinen med avseende på deras vägslitage. Tvä typer av lättare

dubbar, plastdubb BETEK och lättmetalldubb Eurometec, har provats

och jämförande körningar har gjorts med konventionell stäldubb.

Undersökningarna har huvudsakligen skett på en beläggningstyp,

HABT 16, av normal slitstyrka men dessutom har en av körningarna

genomförts på beläggningsplattor av betydligt slitstarkare typ, flertalet

stenrika HABS-massor med mycket bra stenmaterial. Syftet med den

senare körningen var att undersöka om de resultat som framkommit

med en sk "normalbeläggning" även gällde på bättre massatyper.

Provningarna har i allmänhet skett vid hastigheten 85 km/h men vid de

två inledande körningarna har även slitaget vid 60 km/h undersökts. I

denna rapport redovisas resultatet av dessa slitageundersökningar.

Provvägsmaskinen är i första hand konstruerad för undersökningar av

däcks påverkan på beläggningsytor. Slitaget pä däck/dubbar blir emel-

lertid nägot olikt det som uppkommer i normal trafik med en blandning

av acceleration, inbromsning, kurvtagning etc. I provvägsmaskinen rul-

lar däcken konstant i mycket snäv kurva och slitagemekanismerna blir

därvid något annorlunda på grund av bland annat det vridande mo-

mentet. l de här redovisade körningarna har kunnat ses att slitaget pä

gummit, minskat mönsterdjup, har varit mycket litet medan däremot

dubbarna slitits mera, vilket kunnat konstateras genom alltmer mins-

kande dubbutstick under körningarnas gäng. Trots allt har dock en

viss uppfattning om de provade dubbarnas slitstyrka kunnat fås genom

att jämföra dubbutstickets försämring för de olika dubbtyperna.
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2. DUBBDÄCK OCH VÄGSLITAGE

Som nämndes i föregående avsnitt är spårbildningen på en väg van-

ligtvis en kombination av deformationer och dubbdäcksslitage.

Deformationerna kan uppkomma genom:

-- Efterpackning i ytlagret. En viss efterpackning sker av trafiken då

beläggningen är ny.

-- Plastiska deformationer. Plastiska deformationer uppkommer

genom att beläggningsmaterialet omlagras och speciellt sker detta

av den tunga trafiken under varma sommardagar. Typiska är de

dubbelspår av den tunga trafiken som ibland kan ses.

- Bärighetsberoende nedbrytning. Spårbildning, sprickbildning,

krackeleringar etc uppkommer på grund av den tunga trafiken och

genom efterpackning av obundna lager och deformation av

undergrunden.

Dubbdäckens nötning på vägytan sker genom personbilstrafiken.

Dubbdäck för tunga fordon finns men har varit förbjudna några år.

Påverkan från ett enskilt tyngre fordon som har dubbade däck är

betydligt större än från en dubbad personbil, enligt (3) är slitaget 4

gånger större från ett tungt fordon. Skillnaden är naturligtvis beroende

av antal dubb, dubbens vikt, fordonsvikt etc. Även innan dubbdäcks-

förbudet på tunga fordon infördes var det dock personbilstrafiken som

huvudsakligen orsakade avnötningen genom att andelen tunga fordon

med dubbdäck var mycket liten.

Dubbdäckens nötning på vägytan kan uttryckas som bortsliten mängd

beläggningsmassa per längdenhet väg ochpassage av dubbat fordon.

För detta mätt har definierats ett uttryck SPS-tal (Specifikt Slitage)

som anger
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- Bortsliten mängd massa (i ton ) per kilometer väg och miljon dub-

bade fordon (axelpar)

eller

- Bortsliten mängd massa (i gram) per kilometer väg och dubbat

fordon

Storleken på dubbdäcksslitaget och därmed på SPS-talet beror av ett

flertal faktorer. Därav följer också att SPS-talet inte är någon material-

konstant utan anger det faktiska slitaget för ett specifikt objekt under

aktuell mätperiod. Några av de viktigaste faktorerna för slitaget kan

sammanfattas under följande rubriker:

- Beläggning

Stenmaterial (kvalitet, partikelstorlek etc)

Massasammansättning

Utförandekvalitet

- Trafikförhällanden

Mängd

Dubbandel

Körhastig het

- Väderförhällanden

Temperatur

Vatten på ytan

- Dubb och dubbdäck

Dubbantal

Dubbutformning
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Flera av ovanstående faktorer påverkar slitaget i högre grad än de

övriga och som exempel kan följande nämnas. En undersökning refe-

rerad i (3) visar att slitaget ökar ca 80% då körhastigheten ökar från

60 km/h till 80 km/h och med ca 180 % då hastigheten ökar från 60

km/h till 100 km/h. En annan undersökning, också refererad i (3), visar

att en våt vägbana slits mer än dubbelt så mycket, upp till sex gånger,

som en torr vägbana. I (4) redovisas effekten av körhastigheten vid

försök med beläggningsplattor. Resultatet var att om medelhastigheten

ökade från ca 75 km/h till ca 100 km/h ökade slitaget med 52-58 % för

HABT 12 och med 28-50 % på HABT 16. En genomsnittlig hastig-

hetsökning från ca 100 till ca 110 km/h gav en slitageökning med ca

14 % för HABT 12 och med ca 10 % för HABT 16.

I början på 1970-talet var SPS-tal på 50 eller högre vanliga. Sedan

dess har skonsammare dubbar och framför allt bättre beläggningar

utvecklats. De bästa beläggningarna, framför allt s k HABS-

beläggningar, beläggningar med relativt stor andel grov sten av god

kvalitet (1 ex porfyr och kvartsit) har idag SPS-tal som ligger på 10

eller därunder. I (5) redovisas mätningar från vintern 1988/89 där flera

av de ingående HABS-beläggningarna med bra stenmaterial har SPS-

tal bättre än 10. Dessa låga SPS-tal föreligger alltså innan dubbar

med lägre vikt, av den typ som beskrivs i denna rapport, har kommit i

bruk. En ytterligare minskning av avnötningen till följd av lättare dub-

bar skulle med andra ord innebära att de redan låga SPS-talen blir

ännu lägre. En övergång till lättare dubbar skulle därmed kunna ge en

minskad spårbildning och längre livslängd för vägbeläggningarna.
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3. PROVVÄGSMASKINEN

Provvägsmaskinen är utförligt beskriven i Statens Väginstituts

Meddelande 69. Av foto i figur 4 och plan av maskinen i figur 5

framgår översiktligt maskinens utseende. Maskinen har sex hjul, idag

används dock endast 4 av dessa, som rullar på en Cirkulär bana

belagd med det material som skall provas. Drivning sker med en

motor på varje hjul.

Den cirkulära provbanan har en medeldiameter av 5,25 m vilket ger en

medellängd för ett varv av 16,5 m. Banans bredd är högst 0,85 m.

Maskinens hjul kan monteras antingen med samma radiella avstånd

från maskinens centrum, varigenom de löper i samma spår, eller med

olika avstånd, varigenom de kör i olika spår. Bredden på det spår som

bildas kan sålunda varieras. Under körningen kan maskinens axel

dessutom förskjutas sakta i sidled genom en exoenteranordning.

Därigenom kan samtliga hjul förskjutas, sammanlagt ca 60 mm, fram

och åter i sidled. Rörelsen i sidled är särskilt viktig vid körning med

dubbdäck, som i annat fall skulle ge distinkta slitagespår efter varje

dubbrad i däcken. Med den utformning som maskinen idag har och

med 4 hjul blir spårbredden ca 25 om.

Den belagda ytan kan begjutas med vatten för att simulera nederbörd

och i hallen där maskinen står kan temperaturen varieras från ca

+30°C till ca -10°'C. Försöksbetingelserna vid körning kan med andra

ord varieras avseende: Varmt och kallt, vått och torrt.

Maskinens hastighet kan varieras men maxhastighet är begränsad för

olika hjulbelastning. Med nuvarande maskinutformning är högsta has-

tighet ca 85 km/h för hjullasten 5 kN.
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iur . VTIs provvägsmaskin.
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Figur 5. Plan över VTIs provvägsmaskin
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4. PROVADE DUBBAR/DÄCK

En dubb består av ett hårdmetallstift som omges av en dubbkropp.

Dubbkroppen utgör större delen, ca 85 %, av dubbens totala vikt i en

konventionell ståldubb. En normal ståldubb vägar ca 1,8 g. De nya

lättare dubbar som nu kommit på marknaden har i de flesta fall fått en

minskad vikt genom förändring av materialet i dubbkroppen. Två typer

av dubbar har provats i de här beskrivna försöken samt jämförts mot

konventionell ståldubb.

1. "Plast"dubb BETEK, figur 6. Dubbkroppen är av hårdplast och

dubben väger 0,7 g. Dubbarna var monterade i Gislaved däck Nord

Frost 185/70 R14.

2. "Lättmetall"dubb Eurometec, figur 7. Dubbkroppen är av lätt-

metall och dubben väger 0,95 g. Dubbarna var monterade i Good

Year Ultra Grip 300 185170 R14.

3. Konventionell ståldubb. Dubbkroppen är av stål och konventio-

nell ståldubb var monterad i Gislaved däck Nord Frost 185/70 R14.

Två typer av ståldubb har provats. I flertalet körningar har en en-fläns

dubb, figur 8, med vikten 1,8 g använts. I ett fall, körning nr 5, använ-

des däremot en två-flänsdubb med vikten 2,1 g, figur 9.

Provade däck har varit Gislaved Nord Frost, figur 10, och Good Year

Ultra Grip 300, figur 11. I båda fallen har antalet dubb per däck varit

ca 110 st.
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Figur 6. Lattdubb "BETEK" med dubbkropp av plast, vikt 0,7 g.

 

_EÃQQLZ- Lättdubb "Eurometec"
0,95 9.

med dubbkropp av Iättmetall, vikt

VTI RAPPORT 377
14



 

Figur 9. Konventionen två-fläns ståldubb, vikt 2,1 g.
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Figur 11. Däck "Good Year Ultra Grip 300"
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5. FÖRSÖKSBESKRIVNING

Programmet har omfattat körningar med två typer av nya lättare dub-

bar, en av plast och en av lättmetall, för personbilsdäck. Jämförande

körningar har gjorts mot den dubbtyp som idag normalt används i

personbilsdäck. Denna vanliga stäldubb väger ca 1,8 9 vilket är mer

än dubbelt så mycket som lättdubbarna.

De olika körningarna redovisas kort i tabell 1 och beskrivs nägot utför-

ligare nedan.

Alla körningarna utom en, körning nr 6, har skett på en normal belägg-

ning HABT 16. I körning 6 utfördes däremot körningen på ett antal

olika beläggningstyper varav flertalet av mycket god slitstyrka.

Beläggningsmaterialen beskrivs närmare i avsnitt 6.

Körning nr 1 och 2.

Syfte: Jämföra slitaget frän plastdubb och stäldubb vid 60 km/h.

Jämförande körning på normalbeläggning vid 60 km/h. l körning 1

provades stäldubb och i körning 2 plastdubb. I båda fallen kördes

150.000 varv.

Körning nr 3, 4 och 5.

Syfte: Jämföra slitaget frän plastdubb och stäldubb vid 85 km/h.

Motsvarande körningar som i 1 och 2 men nu vid 85 km/h. Körning 3

var med plastdubb och avslutades vid 305.000 varv. Körning 4 och 5

var båda med stäldubb, dock skilde något i typ och vikt. Körning 4

utfördes med stäldubb av en-flänstyp med vikten 1,8 g medan körning

5 var med tvä-flänsdubb och vikten 2,1 g.
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Vid körning 4 vändes ett av däcken fel varför körningen avbröts efter

155.000 varv. Körningen gjordes därefter om som körning 5, med

samma typ av dubb, däck och beläggning. Denna andra körning med

stäldubb avslutades efter 255.000 varv. Genom att två körningar utför-

des under nära nog samma försöksbetingelser kan man få en uppfatt-

ning om reproducerbarheten vid provningarna.

Körning 6 (a, b och c)

Syfte: Jämföra slitaget frän plastdubb och stäldubb vid 85 km/h på

speciellt slitstarka beläggningar.

Körningen utfördes som en del av ett annat projekt där syftet var att

studera nötningsbeständigheten hos olika slitlagertyper, varav en del

mycket slitstarka. Ett stort antal olika beläggningssegment utgjorde

provbana. Körningen utfördes i tre delar.

a) 125.000 varv med konventionell stäldubb

b) 120.000 varv därefter med plastdubb och

c) 60.000 varv avslutningsvis med stäldubb.

Körning 7 (a och b)

Syfte: Jämföra slitaget frän Iättmetalldubb och stäldubb vid 85 km/h.

Körningen utfördes med Iättmetalldubb på en normal beläggning

HABT 16. Jämfört med de tidigare tillverkade massorna av samma

slag för körning 1-5 blev denna av bättre slitstyrka på grund av för-

bättrad packning, se även avsnitt 6. Genom referensplattorna från

tidigare körningar kan ändock jämförelse göras mot tidigare slitagere-

suItat. Körningen utfördes med Iättmetalldubb "Eurometec" i 305.000

varv (a). Körningen avslutades med 100.000 varv med stäldubb (b).

Därigenom kunde en direkt jämförelse göras mellan stäl- och Iättme-

talldubb samt med resultat från tidigare körningar.
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IElb_61L_1 Prov med lättare dubbar i VTls provvägsmaskin

Körning Hastig- Däck

het

60

60

85

85

85

85

85

85

85

85

Gislaved

Gislaved

Gislaved

Gislaved

Gislaved

Gislaved

Gislaved

Gislaved

Good Year

Gislaved

i) avbrutet; däck felvänt

2) två-flänsdubb

3) 125000-245000

4) 245000-305000

5) slitstarkare
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BETEK 0,7

Stål 1 ,8
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Stål 1 ,8
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ning

HAB16T

HAB16T

HAB16T

HAB16T

HAB16T

Varierande

Varierande

Varierande

HAB16T5)

HAB16T5)

Antal
varv

150000

150000

305000

1550000

255000

125000

120000$

600000

305000

100000
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6. BELÄGGNlNGSMATERIAL

Som beläggning valdes en konventionell beläggningstyp, HABT 16

med ortens stenmaterial, granit från Skärlunda. Beläggningsmassan

köptes från Skärlunda asfaltverk. En bana av massan lades med labo-

ratorieutläggare och packades på golvet i beläggningshallen utanför

provvägsmaskinen. Ur den färdiga banan sågades segment som

därefter monterades i provvägsmaskinen som slitlager.

För varje körning krävdes 28 segment. Vid varje tillverkning erhölls

beläggningsmaterial till minst två körningar. För att hålla kontroll på

om slitlagret förändrades vid olika tillverkning och hur en eventuell

förändring påverkade slitageresultatet infogades alltid 4 plattor (kallad

referens) från föregående körning/tillverkning vid varje ny körning. Dvs

på så sätt kunde en eventuell förändring av underlagets slitstyrka

utläsas och resultatet "normaliseras" för att kunna jämföras mellan

olika körningar.

Genom det beskrivna förfarandet har kunnat konstateras att belägg-

ningsmaterialet vid körning 1-5 varit mycket lika och helt jämförbara.

Dock har hälrumshalten varit något för hög på grund av för dålig

packning. Genom ett förändrat läggnings- och packningsarbete åstad-

koms en betydligt lägre hålrumshalt vid tillverkning av segmenten till

körning nr 73 och 7 b, se tabell 1. Den lägre hälrumshalten har inne-

burit att slitstyrkan förbättrats och därmed att slitaget minskat. Med

hjälp av de fyra referensplattorna har dock omräkning kunnat ske för

jämförelse av resultatet från aktuell körning till tidigare körningar.

Prov har tagits på den färdiga beläggningen vid några tillfällen (kör-

ning 1, 2 och 7) och resultatet redovisas nedan i tabell 2.

Bindemedelshalt, skrymdensitet, teoretisk kompaktdensitet och hål-

rumshalt anges.
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Tabell 2. Resultat av provtagning på beläggningsmassa HABT 16.

Körning Binde- Skrym- Teor. Hål-

nr medels- densitet Kompakt- rum

halt densitet

vikt % g/cm3 g/cm3 volym °/o

1 6,6 2,23 2,41 7,1

2 5,8 2,24 2,43 8,1

7 a, b 5,9 2,36 2,41 2,1

Beläggningsmaterialet vid körning 3-5 har som påpekats tidigare

varit lika som i de två första körningarna. Resultatet av provtagningen

vid körning 1 och 2 kan därför sägas vara representativt även för

dessa körningar.

Vid körning nr 6 utgjordes beläggningsbanan av ett större antal olika

beläggningsmaterial. Flera av dessa var av mycket god slitstyrka.

Körningen utfördes på plattor/segment ingående i ett projekt där asfalt-

beläggningars nötningsresistens studeras (ref 1 och 2).

Representerade fanns plattor av följande material:

HABT 12 och 16 med olika stenmaterial,

HABS 8, 16 resp 20 med olika stenmaterial och bindemedelstyp

samt kubiserat och icke kubiserat stenmaterial.

Dessutom fanns några plattor av cementbetong. Inom ramen för de

undersökningar som beskrivs i denna rapport har några av de mest

slitstarka beläggningstyperna utvalts för jämförelse. De fyra aktuella

beläggningsmaterialen var:

- HABS 16 med porfyr (Adelöv) 4-16 mm kubiserat, bindemedel

B85 (Platta 9).

- HABT 16 med porfyr (Älvdalen) 4-16 mm, bindemedel B85 (Plat-
ta 19).

- HABS 16 med porfyr (Älvdalen) 8-16 mm, B85 + modifierat bin-
demedel Polybilt (Platta 25).

- HABS 20 med porfyr (Älvdalen) 8-20 mm, B85 (Platta 20).
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Beläggningsmaterialen vid körning nr 6 och resultatet avseende de

olika materialens slitstyrka redovisas ingående i (2).
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7. MÄTNINGAR OCH BERÄKNINGAR

Slitage

Bestämning av avnötningen, slitaget har skett ur tvärprofiler registrera-

de vinkelrätt mot körriktningen. Den första profileringen, s k nollprofil,

har utförts på den efterpackade körbanan. Denna profil har utgjort

nollnivä för de efterföljande profileringarna som utförts efter ett visst

antal vanr. Ur dessa profiler har profilarean, uttryckt i cm2, bestämts

som skillnaden mellan aktuell profil och nollprofilen, se exempel i figur

12. Profilerna har omfattat hjulspäret och några centimeter belägg-

ningsbredd på vardera sidan om hjulspäret. Ur spärprofilen har också

medelspärdjupet beräknats som profilarean dividerad med spärbred-

den, vanligtvis ca 25 cm. Dessutom har maximala spärdjupet för pro-

filen beräknats. Alla profiler har bestämts i relation till fixar i vilka

profilometerns ben uppställts.
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Figur 12. Exempel på slitageprotii från körning i provvägsmaskinen.

För mätningarna har använts en automatisk profilometer som bygger

på kontaktlös avståndsmätning med Iaserteknik. Denna relativt nya

slitagebalk, se figur 13 och 14, ersatte en tidigare använd mekanisk

protilometer med mätklocka. Laserprofilometern består av ca 1,0 m
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lang referensbalk med stödben varifrån avståndet mätes ned till be-

Iäggningsytan. För avståndsmätning används en Iaserkälla och detek-

tor enligt principen i figur 14. Laserdetektorn drivs med en motor längs

referensbalken och registrerar samtidigt ytans tvärprofil med en avläs-

ningsnoggrannhet av ca 0,01 mm, samt med en frekvens av ca 400

mätpunkter per meter, dvs provvägsmaskinens slitagespár om ca 25

cm omfattar därför Ca 100 mätpunkter.
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Figur 13. Automatisk Iaserprofilometer för registrering av tvärprofil.
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Figur 14. Slitagemätning med Iaserbalk, princip. Den övre vänstra

bilden visar laserkälla och detektor vid registrering av ett

kort avstånd till ytan, och den högra motsvarande vid stort

avstånd.

Vid mätning uppställs profilometern med stödbenen på fixar, i fält

hylsor inngtna i beläggningen men i provvägsmaskinen "hål" i plåtarna
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som är underlag för beläggningssegmenten. Ett tredje ben stöder mot

beläggningsytan och används för vertikalinställning av apparaturen.

Hela mätproceduren är automatiserad och profildata registreras på PC

för vidare bearbetning och presentation. Normalt har avnötningen re-

gistrerats för varje 5000 eller 10000 varv, men i något fall har interval-

let 20000 varit aktuellt mot slutet av en mätserie.

Den cirkulära banan har varit uppdelad i 28 segment eller belägg-

ningsplattor och en tvärprofilering har skett på varje platta.

Avnötningens storlek har beräknats som medelvärdet av avnötningen,

profilarean, hos plattor av samma slag. Vanligtvis medelvärdet från 24

plattor. Som beskrivits tidigare har 4 plattor tagits med till nästkom-

mande körning för att på så sätt utgöra referensplattor och tillse att

beläggningsmaterialet är detsamma. Medelavnötningen för dessa 4

referensplattor har Iikasä bestämts och jämförts mot de övriga plattor-

na i aktuell körning.

Slitagets storlek presenteras i diagramform som avnött mängd asfalt,

uttryckt i cm2, mot antalet körda varv.

Dubbutstick

Dubbutsticket har uppmätts med en digital mätklocka. Dubbutsticket

registrerades för samtliga dubbar i de fyra däcken vid en körning.

Utsticket mättes efter inkörda 50 mil (0-mätning) samt därefter normalt

vid intervallet 50000 körda varv.

Resultatet av utsticksmätningen presenteras som medelutstick för de

fyra däcken samt frekvensdiagram över utstickets fördelning i klasser

om 0,1 mm. l det senare fallet kommer utsticken att representeras i

intervall, där intervallets mittpunkt får anses som ett representativt

värde för intervallet. Intervallen är 0,1, 0,2, 0,3 mm och sålunda

kommer i den uppritade grafen fört ex dubbutsticket 0,3 mm att visas

den relativa förekomsten av dubbutstick mellan 0,25 mm och 0,35

mm.
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8. RESULTAT

8.1 Plastdubb vid 60 km/h

Vid de två första körningarna var hastigheten 60 km/h och underlaget

en konventionell astaltbetong av typ HABT 16 med ortens stenmate-

rial, se avsnitt 6 om beläggningsmaterialet. Provningen gjordes i totalt

150000 varv i vardera fallet och spårdjupet var ca 10-15 mm vid

körningens avslut. Avnötningen, uttryckt som bortsliten area i om,

redovisas i tabell 3 och har uppritats i figur 15.

Tabell 3. Avnötningen, i om, vid test med stál- resp "plast"dubb i 60

km/h. (Körning 1 och 2). Beläggning HABT 16.

Dubbtyp Antal varv (x1000)

50 100 150

stål 9,60 15,65 21,98

"plast" 7,11 10,86 14,19

"plast"/stål % 74 69 65
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Figur 15. Medelavnötningen med konventionell stäldubb och lättdubb

av "plast" vid körning i 60 km/h på en beläggning HABT 16

i VTIs provvägsmaskin.

Avnötningen är störst i början på grund av dels att dubbarna är mer

aggressiva då de är helt nya och dels att beläggningen slits mer då

den är ny. När en beläggning är ny är bruksdelen, dvs bindemedel och

finare fraktioner stenmaterial, hög i ytskiktet. Bruksdelen är mindre

motståndskrattig mot dubbdäcksslitage än det grövre stenmaterialet,

som dä det slitits fram därför medför att avnötningen minskar. För att
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minska påverkan av ett förhöjt slitage i början kördes 5000 varv inled-

ningsvis utan att avnötningen registrerades. Därefter kördes provets

150000 varv. Även under provet är avnötningen större i början och

minskar under körningens gäng, vilket kan ses av att kurvorna i figu-

ren är branta i början och blir mer flacka mot försökets slut. Speciellt

tydligt är det för avnötningen frän "plast"dubb.

Avnötningen från den lättare "plast"dubben är betydligt mindre än från

den konventionella stäldubben. Efter de första 50000 varven har av-

nötningen med "plast"dubb varit 74 % av slitaget frän stäldubbar. Efter

hela försöket är skillnaden ännu större. Den lättare dubbens avnötning

är 5519 av stäldubbens vid denna hastighet, 60 km/h.

8.2 Plastdubb vid 85 km/h

Tre körningar utfördes i 85 km/h, två med stäldubb och en med lätt-

dubb av plast. Tvä något olika stäldubbar provades. | den första kör-

ningen som avslutades efter 155000 varv var däcken dubbade med en

en-flänsdubb med vikten 1,8 g medan däcken i den andra körningen

var dubbade med en tvä-flänsdubb med vikten 2,1 9. Den senare

körningen avslutades efter 255000 varv.

Avnötningen, uttryckt som bortsliten area i cm2, redovisas för de tre

körningarna i tabell 4. Avnötningens storlek efter de första inledande

5000 varven samt efter varje 50000 varv därefter anges. Resultatet

visas ocksä grafiskt i figur 18. För att mera konkret äskädliggöra skill-

naden i avnötning mellan "plast"dubb och stäldubb har i figur 16 och

17 tvärprofilens utseende på en representativ platta uppritats för

"plastdubb" resp stäldubb för varje 50000 varv som körts.
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Tabell 4. Avnötning, i cm2, vid test med stål- resp "plast"dubb i 85

km/h (körning 3, 4 och 5).Beläggning HABT 16.

Dubbtyp Initial- Antal varv (x1000)

slitage 50 100 150 200 250 300

stål (1) 4,15 15,88 27,77 39,20

stål (2) 4,17 15,16 27,82 36,68 44,15 51,12

"plast" 3,26 8,94 13,48 17,17 20,47 22,25 23,87

"plast"/stål (2) % 59 48 47 46 44

Jämföres avnötningen för de två ståldubbtyperna kan man konstatera

att skillnaden är mycket marginell trots att en viss skillnad föreligger i

utseende och dubbvikt. Dessa smärre skillnader synes dock inte ha

haft någon avgörande betydelse för avnötningens storlek. Den margi-

nella skillnaden mellan de båda körningarna visar också att reprodu-

cerbarheten i provningarna är ganska god.

Skillnaden i avnötning mellan den lättare "plast"dubben och den kon-

ventionella ståldubben är stor. Efter de första 50000 varven har den

lättare dubben orsakat en avnötning som endast är 59 % av ståldub-

bens slitage. Vid körningens slut, efter 250000 varv, är skillnaden

ännu större. Slitaget från "plast"dubben är endast 44 % av

ståldubbens.

Den stora slitageskillnaden framgår även av exemplen på tvärprofiler i

figurerna 16, för "plast", och 17, för stål. Det maximala spårdjupet efter

250000 varv är för "plast" ca 14 mm, se figur 16, medan ståldubbarna

efter motsvarande antal varv har orsakat det dubbla spårdjupet, dvs

ca 28 mm. Det bör understrykas att de redovisade tvärprofilerna inte

är medelprofiler för resp körning utan visar de faktiska tvårprofilerna

för en representativ platta vid vardera körningen.
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Figur 16. Exempel på tvärprofiler i en mätlinje efter 50000, 100000,

150000, 200000 och 250000 varv vid körning med Iättdubb

av "plast" i 85 km/h. Beläggning HABT 16.
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Figur 17. Exempel på tvärprofiler i en mätlinje efter 50000, 100000,
150000, 200000 och 250000 varv vid körning med traditio-

nell stáldubb (två-fläns) i 85 km/h. Beläggning HABT 16.
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Figur 18. Medelavnötningen, i cmz, Vid 'fest med Stål' resp
"plast"dubb i 85 km/h på en beläggning HABT 16 i VTIs
provvägsmaskin.

Resultatet av de tre körningarna med "plast"dubb och stáldubb i has-

tigheten 85 km/h har sammanfattats i digramform i figur 18. Av dia-

grammet tramgår att avnötningen varit nästan identisk för de båda

ståldubbkörningarna och att denna varit betydligt större än för

"plast"dubb. Som angavs tidigare är skillnaden vid körda 250000 varv

den att "plast"dubbar orsakat ett slitage som endast ärM av stål-

dubbarnas slitage vid 85 km/h
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8.3 Plastdubb på slitstarka beläggningar

I de två föregående avsnitten har visats att avnötningen på en asfalt-

betong av "normal" slitstyrka blir betydligt större med konventionell

ståldubb än med lättdubb av "plast". För att undersöka om samma

förhållande även gäller för mera slitstarka beläggningar, av typ HABS-

beläggningar och beläggningar med mycket bra stenmaterial, har prov

genomförts med dessa slitlagertyper. Hastigheten vid testerna var 85

km/h. Beskrivning av beläggningsmaterialen i försöket har redovisats i

kap 6.

Denna körning ingick som en del i ett annat projekt där olika slitla-

gertypers nötningsresistens studerades. Körningen blev därför något

olik de tidigare testerna. I detta fall kördes först 125000 varv med

ståldubb, därefter 120000 varv med lättdubb och slutligen ytterligare

60000 varv med ståldubb. Jämförelsen mellan avnötningen från de två

olika dubbtyperna har valts att göras för 100000 varv, 25000-125000

för ståldubb och 125000-225000 för lättdubb. På detta sätt sker jämfö-

relsen för likartade beläggningsförhållanden eftersom det oftast bety-

dligt högre initialslitaget har fränräknats. Vidare har här antagits att

avnötningen under de jämförda intervallen är linjär.

Nedan i tabell 5 .redovisas resultatet av avnötningsmätningarna för de

sex plattor (segment), representerande slitstarka beläggningar(4 plat-

tor) och "normal"beläggningen (2 plattor), som utvalts ur försökets

större antal slitlagertyper. Avnötningen för varje 20000 varv för "plast"-

resp ståldubb samt kvoten mellan dessa redovisas. Varje enskilt värde

representerar medelavnötningen vid ett visst varvtal för tre mätlinjer på

den aktuella plattan. Eftersom jämförelsen i detta fall bygger på ensta-

ka plattor, till skillnad från tidigare försök där jämförelse i allmänhet

gjorts på grundval av avnötningen från 24 plattor, kan "extrem"värden

i viss mån påverka jämförelsen i det enskilda fallet men inte i någon

högre grad den totala jämförelsen mellan de båda dubbtyperna på

slitstark beläggning.
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Tabell 5. Avnötningen, i cm2, vid fest med stál- resp "plast"dubb i 85

km/h (körning 6 a, b och 0) på slitstarka beläggningar samt

jämförelse med "normal"beläggning HABT 16.

Beläggning Dubbtyp Antal varv (x1000)

(platta nr)

20 40 60 80 100

HABT 16 (1) stål 5,60 10,11 13,89 16,65 20,22

"normal" "plast" 2,81 4,72 6,53 7,97 9,4

plast/stal % 50 47 47 48 46

HABT 16 (2) stal 4,90 9,26 12,80 15,37 18,56

"normal" "plast" 2,97 4,91 6,78 8,35 9,92

plast/stål % 61 53 53 54 53

HABS 16 (9) stal 1,46 3,65 4,98 5,89 7,12

porfyr,kub "plast" 0,87 1,33 1,86 2,17 2,61

plast/stål % 60 36 37 37 37

HABT 16 (19) stål 1,45 2,85 3,88 4,92 6,03

porfyr "plast" 0,85 1,45 2,07 2,63 3,13

plast/stål % 59 51 53 53 52

HABS 20 (20) stal 0,90 1,90 2,06 3,00 3,54

porfyr "plast" 0,57 0,87 1,30 1,75 2,01

plast/stål % 63 46 63 58 57

HABS 16 (25) stål 0,95 2,29 2,72 3,49 4,31

porfyr "plast" 0,70 1,02 1,44 1,73 2,08

plast/stål % 74 45 53 50 48

Jämförelse mellan slitaget från "plast" resp sfåldubb för de i tabell 5

redovisade heläggningstyperna har också uppritats i figurerna 19-24.

Skillnaderna i avnötning mellan de båda dubbfyperna för resp belägg--

ningsplatta kan sammanfattas enligt följande:
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- "Normal" beläggning HABT 16, platta 1, (Figur 19). Denna platta

är av samma massatyp som beläggningen vid körningarna redovi-

sade i de föregående avsnitten; inte förvånande är därför att

slitageskillnaderna är mycket lika de som förevarit vid de tidigare

körningarna. Avnötningen med lättdubb efter 100000 varv är

mindre än hälften mot vad ståldubbar orskat, eller närmare bestämt

46 %.

- "Normal" beläggning HABT 16, platta 2, (Figur 20). Denna platta

är av samma massatyp som platta 1, dvs samma som "normalbe-

Iäggningen" vid övriga körningar. Avnötningen skiljer något från den

som redovisats för platta 1, men skillnaden är dock inte större än

att den kan betecknas som normal variation mellan plattor av

samma typ. Skillnaden mellan avnötningen från stål resp lättdubb

är i detta fall något mindre. Den lättare dubben har efter 100000

varv orsakatett slitage som endast är 53 % av vad ståldubb visar.

- Slitstark beläggning HABS 16, med kubiserat stenmaterial por-

fyr, platta 9, (Figur 21). Denna platta är tillverkad av en betydligt

mera nötningsresistent beläggningsmassa än den tidigare redovisa-

de "normalbeläggningen". Beläggningen år en stenrik sk skelettas-

falt med mycket bra stenmaterial, porfyr, som dessutom har

kubiserats för att ytterligare förbättra slitstyrkan. Jämföres avnöt-

ningens storlek på denna platta med de två ovan redovisade plat-

torna 1 och 2, ser man att de senare har slitits ca tre gånger så

mycket som den slitstarka HABS-beläggningen. Skillnaden i avnöt-

ning mellan stål- och "plast"dubb är något större på denna slitstar-

ka beläggning. Av figuren framgår att skillnaden varit mycket

mindre under de första jämförda 20000 varven och att skillnaden

därefter blivit betydligt större. "Plast"dubben har vid 100000 varv

endast givit ett slitage som är 37 % av vad de konventionella

ståldubbarna orsakat.
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- Slitstark beläggning HABT 16, med porlyr, platta 19, (Figur 22).

Denna beläggning kan betecknas som mera slitstark än den sk

"normalbeläggningen" med Skärlunda granit, genom att stenmate-

rialet, i detta fall porfyr, är mera nötningsresistent. Avnötningen är

av samma storleksordning som för HABS-beläggningen i platta 9

ovan, dvs ca 1/3 mot "normalbeläggningen". Skillnaden mellan de

båda dubbtyperna är emellertid mindre än i föregående fall, men

ungefär lika stor som i "normalfallet". Efter 100000 varv har den

lättare dubben ett slitage som är 52 % av ståldubbens.

- Slitstark beläggning HABS 20, med portyr, platta 20, (Figur 23).

Denna beläggning är också en stenrik skelettasfalt med porfyr. I

detta fall är största stenstorlek 20 mm, vilket ytterligare förbättrat

slitstyrkan något. Av de här jämförda beläggningstyperna har

denna haft den minsta avnötningen. Jämfört med HABT 16 med

ortens stenmaterial, vår sk "normalbeläggning", har slitaget endast

varit ca 1/5. Ser man till skillnaden i avnötning mellan Iättdubb och

konventionell dubb är denna något mindre än vid tidigare jämförel-

ser. Den lättare dubben har orsakat ett slitage som är 57 % av vad

ståldubben givit.

- Slitstark beläggning HABS 16, med porfyr och modifierat bin-

demedel, platta 25, (Figur 24). Även denna platta är av en be-

läggningstyp med mycket god nötningsresistens. Asfaltbetongen är

stenrik med slitstarkt stenmaterial porfyr och har dessutom modifie-

rat bindemedel. Slitaget är nästan lika lågt som i föregående fall

och endast ca 1/5 mot "normalbeläggningen". Skillnaden mellan

slitaget från lättdubb resp ståldubb är mycket likt de tidigare jämfö-

relserna ovan. Efter körda 100000 varv var avnötningen från "plast-

dubb" 48 % av slitaget från de konventionella något tyngre

dubbarna.
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Figur 19. Avnötningen, i cm2, med stál- resp Iättdubb av "plast" vid

körning i 85 km/h på platta (1) av "normal" asfaltbetong

HABT 16.
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HABT 16.
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Figur 21. Avnötningen, i cm2, med stál- resp Iättdubb av "plast" vid

körning i 85 km/h på platta (9) av slitstark asfaltbetong

HABS 16 med kubiserat stenmaterial av porfyr.
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Figur 22. Avnötningen, i cm2, med stål- resp Iättdubb av "plast" vid

körning i 85 km/h på platta (19) av slitstark asfaltbetong

HABT 16 med porfyr.
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M Avnötningen, i om, med stål- resp Iättdubb av "plast" vid

körning i 85 km/h på platta (20) av slitstark asfaltbetong
HABS 20 med porfyr.
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JäMFöRELSE MELLHN MEDELHVNÖTNING MED
LäTTDUBB OCH STéLDUBB

HHSTIGHET285KM/H
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Figur 24. Avnötningen, i mm, med stål- resp Iättdubb av "plast" vid

körning i 85 km/h på platta (25) av slitstark astaltbetong

HABS 16 med portyr.

Resultatet av körningarna i 85 km/h på slitstarka beläggningar har i

diagramtorm sammanfattats i figur 25. I figuren redovisas avnöt-

ningens storlek etter 100000 varv för de slitstarka beläggningstyperna

samt för den jämtörda konventionella HABT-beläggningen. I det sena-

re fallet har medelvärdet av slitaget pá platta 1 och 2 redovisats

medan resultaten i övrigt avser avnötningen på en platta.

Av figuren framgår att avnötningen i absoluta tal är mycket olik för

olika beläggningstyper. Speciellt stor är skillnaden mellan a ena sidan

den konventionella beläggningen med mindre slitstarkt slemnaterial

och ät andra sidan de slitstarka beläggningarna med bra stenmaterial
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och oftast hög andel grovt stenmaterial. De slitstarka beläggningarna

har en avnötning som i allmänhet endast är mellan 1/5 och 1/3 av

slitaget på den konventionella HABT 16-beläggningen med ortens

sten.

Skillnaden mellan slitaget frän lättare "plastdubb" och konventionell

stäldubb är däremot mycket lika för olika beläggningstyper. Den mins-

ta skillnaden har redovisats för en HABS 20-beläggning, avnötningen

frän "plastdubb var här 57 % av stäldubbens, och den största skillna-

den uppkom pä en HABS 16-beläggning där motsvarande skillnad var

37 %.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att skillnaden i slitage mellan

de nya lättare dubbarna med dubbkropp av härdplast ooh konventio-

nella stäldubbar är ganska lika på olika beläggningstyper. Pä såväl

slitstarka som mindre slitstarka beläggningar är avnötningen från de

lättare dubbarna i allmänhet ca hälften av motsvarande frän stäldubb.

Dock är den absoluta slitagenivän naturligtvis olika beroende på den

aktuella beläggningens slitstyrka.
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Figur 25. Avnötningens storlek, uttryckt i om, efter 100000 varv med

hastigheten 85 km/h i VTIs provvägsmaskin. Jämförelse

mellan stáldubb och "plast"dubb på slitstarka beläggningar

(HABS 16, HABT 16 och HABS 20 med poriyr) samt en

"normal" beläggning HABT 16.
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8.4 "Lättmetall"dubb vid 85 km/h

En annan typ av lättare dubb har provats i provvägsmaskinen på

motsvarande sätt som för "plastdubben" redovisad i kap 8.3. En lätt-

metalldubb av fabrikat "Eurometec" med vikten 0,95 9 har provats i 85

km/h på en beläggning av samma typ som tidigare, HABT 16 med

ortens stenmaterial. Körningen med lättmetalldubb utfördes tills

300000 varv hade avverkats. Samma antal varv hade tidigare körts

med "plastdubb" och något mindre, 250000 varv, med stäldubb på

motsvarande beläggning och en jämförelse av resultaten kan därför

ske.

Vid tillverkningen av beläggning till körning med lättmetalldubb utnytt-

jades ett något annorlunda tillverkningsförfarande. Genom förbättrad

läggnings- och packningsmetodik erhölls en beläggning med mindre

hälrum än i tidigare fall med "normalbeläggning", se även kap 6. Den

bättre packningen och därmed lägre hälrumshalten har inneburit att

slitstyrkan på de aktuella beläggningsplattorna blivit bättre än vid de

tidigare körningarna. Vid körningen har emellertid även plattor fränden

tidigare tillverkningen funnits med säsom referensplattor och därige-

nom har jämförelse trots allt kunnat ske mot de tidigare körningarna.

Genom att jämföra avnötningen på ordinarie plattor och referensplattor

har förbättringen kunnat beräknas och det har därvid konstaterats att

slitageminskningen på de bättre plattorna varit av storleksordningen

25 %. För att kunna jämföra den aktuella körningen med lättmetall-

dubb mot tidigare utförda körningar med stál- resp "plast"dubb har

resultatet i det första fallet justerats i motsvarande grad innan jämförel-

se kunnat ske.

Resultatet av körningen med lättmetalldubb, efter korrigering enligt

ovan, redovisas i tabell 6 tillsammans med motsvarande resultat för de

provade stäl- och "plast"dubbarna. Resultatet redovisas också i dia-

gramform i figur 26.
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Tabell 6. Avnötningen, i om2, vid test med "plast"- resp lättmetall-

dubb i 85 km/h. Jämförelse mot stäldubb. Beläggning

HABT16

Dubbtyp Antal varv (x1000)

50 100 150 200 250 300

stäl 15,16 27,82 36,68 44,15 51,12

"plast" 8,94 13,48 17,17 20,47 22,25 23,87

lättmetall 5,9 9,7 12,8 15,4 18,1 19,8

plast/stål % 59 48 47 46 44

lättmetall/stål 0/o 39 35 35 35 35

Avnötningen frän lättmetalldubbarna är betydligt lägre än från de kon-

ventionella stäldubbarna och tom lägre än från de något lättare "plast-

dubbarna". Efter körda 250000 varv var kvoten mellan "plast" och stål

44 % och motsvarande för lättmetall var endast 35 %, dvs lättmetall-

dubbar gav ett slitage som endast var ca 1/3 av vad stäldubbarna

orsakat. Orsaken till denna skillnad mellan de båda lättare dubbarna

kan man endast gissa sig till men förklaringen finns kanske i olikheter

i utformningen, olika dubbtryok eller skillnader i dubbmaterialets förslit-

ning under körningens gäng. Naturligt vore annars att den något lätta-

re "plastdubben" givit ett lägre slitage än lättmetalldubben.

De relativt stora skillnaderna i avnötning mellan de nya lättare dubbar-

na av "plast" resp lättmetall och konventionella stäldubbar framgår

också mycket tydligt av diagrammet i figur 26. Sammanfattningsvis

kan konstateras att de lättare dubbarna i hastigheten 85 km/h givit ett

beläggningsslitage som är mindre än hälften, för lättmetall tom kanske

ca 1/3, av vad dagens konventionella stäldubbar för personbilsbruk

orsakar.
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Medelavnötningen, i cm2, vid test med konventionell stål-

dubb, "plastdubb BETEK" och lättmetalldubb "Eurometec" i

85 km/h på en beläggning HABT 16 i VTls prov-

vägsmaskin.

8.5 Hastighetens inverkan på avnötningen

Som beskrivits i de tidigare avsnitten 8.2 och 8.3 har provningarna av

stáldubbars och "plastdubhars" inverkan på astaltbeläggningar genom-

förts vid två hastigheter, 60 resp 85 km/h. Möjligheter finns nu därför

också att studera vilken inverkan hastigheten har på avnötningens
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storlek och om de olika dubbtyperna är lika i detta avseende.

Nedan i tabell 7 redovisas medelavnötningen för de båda dubbtyperna

vid de två hastigheterna. Avnötningen anges för avverkade 50000,

100000, och 150000 varv. För respektive dubbtyp har vid de angivna

varvtalen också redovisats kvoten mellan avnötningen vid 85 km/h och

vid 60 km/h. Av kvoten framgår hur stor slitageökningen blir då hastig-

heten ökas från 60 till 85 km/h.

Tabell 7. Avnötningen, i om2, för stål- resp "plast"dubb vid två olika

hastigheter, 60 och 85 km/h, vid körning på en "normalbe-

läggning" HABT 16 i VTls provvägsmaskin.

Dubb Hastighet Antal varv [x1000]

km/h 50 100 150

Stål 60 9,60 15,65 21,98

85 19,33 31,99 40,85

Kvot 85/60 2,01 2,04 1,86

Plast 60 7,11 10,86 14,19

85 12,2 16,74 20,43

Kvot 85/60 1,72 1,54 1,44

Av resultaten i tabell 7 framgår, såsom många tidigare undersökningar

också visat, att hastigheten har stor betydelse för beläggningsslitagets

storlek. Avnötningen ökar betydligt då hastigheten ökar. För ståldubb

är avnötningen, efter 150000 varv, 86 % större i 85 km/h jämfört med

60 km/h. Efter färre antal varv är ökningen ännu något större, eller

närmare bestämt 101 och 104 %. Dvs för konventionella ståldubbar

har ökningen från 60 till 85 km/h inneburit i stort sett en fördubbling av

slitaget.

För "plastdubbar" har hastigheten inte fullt lika stor inverkan på avnöt-

ningens storlek. En hastighetsökning från 60 till 85 km/h har i detta fall

givit en slitageökning som är 72 % efter 50000 varv, 54 % efter

100000 varv och 44 % efter 150000 varv. Att hastigheten har mindre

inverkan för den lättare "plastdubben" jämfört med den konventionella
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ståldubben beror förmodligen på att den förra i sig själv är mindre

aggresiv mot beläggningen på grund av den lägre vikten. Både hastig-

hetens och dubbviktens inverkan på slitaget är sannolikt exponentiellt,

dvs slitageökningen blir större vid högre hastighet resp högre dubbvikt.

Hastighetens inverkan på slitaget åskådliggöres också i figurerna 27

och 28. I den första figuren jämföres avnötningen för "plastdubb" för

de två hastigheterna och i den senare jämföres motsvarande för stål-

dubb. Diagrammen visar i båda fallen den betydligt större avnötning

som blir resultatet i den högre hastigheten.

JäMFÖRELSE LäTTDUBB
HHSTIGHET=85KM/H 60KM/H

BELäGGNING HHB16T

HVNÖTT MåNGD HSFHLT (CMZ)

            

30

25:

20:

15 _

10: // ,__ÄI_ -

5 _ 1/1; - BSKM/H
3,/ --- GUKM/H

0 I I 1 | J | 1 I L L 4 L I 1 1_ 1

0 50000 100000 150000 200000

HNTHL KÖRDH VHRV

Figur 27. Hastighetens inverkan på beläggningsslitaget.

Avnötningen, i omâ, vid test med lattdubb av "plast" i två

olika hastigheter, 60 resp 85 km/h, i VTls provvagsmaskin.
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Figur 28. Hastighetens inverkan på beläggningsslitaget.

Avnötningen, i om2, vid test med konventionell ståldubb i

två olika hastigheter, 60 resp 85 km/h, i .VTIs

provvägsmaskin.

8.6 Dubbutstick

Provva'gsmaskinen är i första hand konstruerad för undersökningar av

däcks påverkan på beläggningsytor och vägkonstruktioner.

Korrelationen mellan beläggningsslitaget i maskinen och i fält är, som
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tidigare visats i figur 3, mycket god. Slitaget på däck/dubbar vid kör-

ning i maskinen blir emellertid något olikt det som uppkommer i normal

trafik med en blandning av acceleration, inbromsning, kurvtagning etc

genom att däcken i provvägsmaskinen konstant rullar i mycket snäv

kurva. Slitagemekanismerna blir därvid något annorlunda på grund av

bland annat det vridande momentet och slitaget på dubbarna blir be-

tydligt kraftigare än under normala körförhållanden på väg. I de här

redovisade körningarna har kunnat ses att slitaget på gummit, i form

av ett minskat mönsterdjup, har varit mycket litet. Däremot har dubbar-

na slitits mera, vilket kunnat konstateras genom ett alltmer minskande

dubbutstick under körningarnas gång. För att trots allt få en viss upp-

fattning om de provade dubbarnas slitstyrka har dubbutsticket registre-

rats för de olika dubbtyperna. Det måste dock ytterligare understrykas

att de dubbutstick som här noterats inte i absoluta tal direkt kan iäm-

föras mot normalt förekommande utstick utan endast kan jämföras

relativt varandra.

 

Utsticket har registrerats för samtliga dubbar i de fyra däcken vid

aktuell körning. Utsticket registrerades normalt efter inkörda 50 mil

(O-mätning) samt efter varje körda 50000 varv. Avvikelser från denna

mätordning finns emellertid. Resultatet av mätningarna redovisas i

form av medelutstick och i vissa fall även frekvensdiagram över utstic-

kets fördelning i klasser om 0,1 mm.

Resultatet av dubbutsticksmätningarna vid körning i 60 km/h redovisas

nedan i tabell 8 och figur 29 i form av medelutsticket för fyra däck.

Frekvensdiagram över utstickets fördelning finns återgivet i bilaga 1.

Som framgår av tabell och figur har utsticket varit nästan konstant för

ståldubbarna medan "plastdubbarna" minskat i utstick. Jämföres de

båda dubbtyperna mot varandra har "plastdubbarna" haft en något

större förslitning i detta fallet. Något förvånande är ståldubbens ökning

i utstick vid varvtalet 50000. Mest troligt är dock att "mätfel" föreligger

vid O-mätningen.
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Tabell 8. Medelutsticket i mm för "plast"- resp stáldubb vid körning i

60 km/h i VTIs provvägsmaskin.

Ant varv (x1000)

Dubbtyp 0 50 150

"plast" 1,11 1,06 0,77

stål (0,92) 1,11 0,95

Dubbutstick
Körn 90: 1,60 km/h, HAB 16T

1.2
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Figur 29. Medelutsticket i mm för "plast"- resp stáldubb vid test i 60

km/h i VTIs provvägsmaskin.

Motsvarande resultat för de tre körningarna, en med "piasidubb" och

två med sta'idubb, i hastigheten 85 km/h redovisas i 'tabell 9.
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Jämförelse i diagramform sker i figur 30 där resultatet av läftdubbens

utstick uppritats tillsammans med resultatet från ståldubbkörning 1.

Frekvensdiagram över dubbutsticksfördelningen för de aktuella kör-

ningarna återges i bilaga 2.

Skillnaden i utstick för de nya däcken i de här tre jämförda körningar-

na var relativt stort. Minst var utsticket på "plastdubbarna", medel 1,13

mm, medan ståldubbarna hade ett medelutstick på 1,32 mm (en-fläns)

resp 1,59 (två-fläns). Skillnaden var alltså redan från början stor mel-

lan de båda dubbtyperna och jämförelse av dubbarnas "slitstyrka" kan

därför endast avse utsticksminskningen och inte det absoluta utsticket.

Som framgår av tabell och figur med jämförelse av "plastdubb" och

ståldubb, en-fläns vid körning 1, är minskningen av dubbutsticket

mycket lika. För båda typerna är minskningen ca 0,4 mm på körda

150000 varv. "Plastdubb" har i detta fall haft jämförbar slitstyrka med

ståldubb. Detsamma gäller även om man jämför med den andra stål-

dubben, två-fläns. Utsticket minskar för denna ståldubb från 1,59 mm

till 0,60 mm, dvs ca 1 mm, på 250000 varv medan utsticksminsknin-

gen för "plastdubben" är ca 0,6 mm, från 1,13 mm till 0,50 mm, på

300000 varv. Även i detta fall har alltså de båda dubbtyperna haft en
likartad slitstyrka.

Tabell 9. Medelutsticket i mm för "plast"- resp ståldubb, (1) avser pro-

vad en-flänsdubb och (2) två-fläns, vid körning i 85 km/h i

VTls provvägsmaskin.

Ant varv (x1000)

Dubbtyp 0 50 100 150 200 250 300

"plast" 1,13 0,94 0,86 0,77 0,59 0,50

stål (1) 1,32 1,11 0,95 0,91

stål (2) 1,59 1,47 1,19 0,50
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Figur 30. Medelutsticket i mm för "plast"- resp en-fläns ståldubb vid

test i 85 km/h i VTls provvägsmaskin.

En tredje jämförelse av dubbutsticket för lättdubb av "plast" och kon-

ventionell stáldubb utfördes vid körningen pá slitstarka beläggningar.

Uppföljning av utsticket låg utanför det aktuella projektets ram och

kom därför att ske mera sporadiskt och osystematiskt än tidigare. De

mätningar som ändå gjordes redovisas nedan i tabell 10. Trots det

ringa antalet mätningar kan man säga att resultatet inte antyder att det

VTI RAPPORT 377 58



skulle vara någon skillnad i slitstyrka mellan de båda jämförda dubbty-

perna. Även om stäldubben i detta fall har något större utstick är dock

utsticksminskningen av samma storleksordning.

Tabell 10. Medelutsticket i mm för "plast"- resp stäldubb vid körning i

85 km/h på slitstarka beläggningar i VTls provvägsmaskin.

Ant varv (x1000)

Dubbtyp 0 65 80 120 185

"plast" 1,00 0,99 0,88

stål 1 ,30 1 ,10

Dubbutstickets förändring vid prov med lättmetalldubb har på samma

sätt som ovan undersökts. Resultatet av utsticksmätningarna för lätt-

metalldubb redovisas i tabell 11. För jämförelse återges i samma ta-

bell det redan tidigare beskrivna resultatet från mätningarna på "plast"-

resp stäldubb.

Utstioket på Iättmetalldubb registrerades, förutom på de nya däcken,

efter körda 150000 varv och efter avslutad körning 300000 varv.

Lättmetalldubbarna hade från början det lägsta medelutsticket, ca 1

mm, av de jämförda dubbtyperna. Under körningens gäng minskar

utsticket till att bli 0,60 mrn vid körningens slut. Jämfört med de två

andra dubbtyperna är denna minskning mindre än vad dessa hatt vid

motsvarande antal körda varv. Resultatet antyder därför, liksom fallet

var med "plastdubb", att det inte heller för lättdubb av lättmetall finns

anledning att befara att slitstyrkan skulle vara sämre än hoskonventio-

nella stäldubbar.

Tabell 11. Medelutsticket i mm för "plast"-, Iättmetall- resp stäldubb,

(1) avser provad en-flänsdubb och (2) tvä-tläns, vid körning

i 85 km/h i VTls provvägsmaskin.

Ant varv (x 1000)

Dubbtyp 0 50 100 150 200 250 300

"plast" 1,13 0,94 0,86 0,77 0,69 0,50

lättmetall 0,98 0,82 0,60

stäl (1) 1,32 1,11 0,95 0,91

stål (2) 1,59 1,47 1,19 0,60
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9. SAMMANFATTNING OCH KOMMENTARER

Användningen av dubbdäck har vid sidan av den direkt trafiksäker-

hetshöjande effekten även vissa negativa effekter. Mest påtaglig är

kanske beläggningsslitaget som medverkar till spårbildning och förkor-

tad livslängd hos slitlagren, speciellt på de högtrafikerade vägarna. Vid

den senaste svenska dubbdäcksutredningen som utfördes 1989 (6)

beräknades kostnaden för beläggningsslitaget till direkt följd av dubb-

däckstrafiken till 250-300 milj kronor per år för det totala svenska

vägnätet.

Storleken på det slitage som orsakas av dubbdäck beror på ett flertal

faktorer, vilka bl a beskrivits i rapporten. En viktig faktor i samman-

hanget är dubbarnas utformning och vikt. Grundprincipen för dubb till

personbilsdäck har under många år varit en dubb bestående av ett

hårdmetallstift omgivet av en hylsa (mantel) av stål och med en vikt av

ca 2 9. Under senare är har emellertid utvecklingen för att finna

dubbtyper som är mindre aggresiva mot beläggningarna varit intensiv

från flera dubb- och däcksfabrikanter. Utvecklingen har resulterat i att

det idag finns dubbar som genom annorlunda utformning och/eller

lägre vikt kan förväntas ge ett minskat vägslitage.

Vid VTI finns en provvägsmaskin för accelererad provning där slitage-

påverkan på en beläggningsyta kan provas under kontrollerade förhäl-

landen. Med en normal beläggning kan man under en relativt kort tid,

några veckor, uppnå ett spârdjup som motsvaras av flera års slitage

ute på en väg med relativt stor trafik. i föreliggande undersökning har

däck med lättare dubbar provats i maskinen med avseende på deras'

vägslitage.

De två typer av lättare dubbar vilka hittills har fått en viss marknadsan-

del i Sverige har provats tillsammans med konventionella stäldubbar.

Den ena lättdubben, "BETEK", är tillverkad med en dubbkropp av

härdplast och väger 0,7 g. Dessa dubbar var monterade i Gislaved

"Nord Frost" däck. Den andra lätta dubbtypen, av fabrikat "Eurome-

tec", var av lättmetall och vägde 0,95 g. Dubbarna var monterade i

Good Year "Ultra Grip" däck.
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Alla körningarna, utom en, har skett på en beläggning av normal

slitstyrka. Beläggningen var en HABT 16. Dessutom utfördes en kör-

ning på beläggningar av mycket god slitstyrka, asfaltslitlager av stenrik

typ med stenmaterial av bästa nötningsbeständighet, sk HABS-

beläggningar. Syftet med körningarna på slitstarka beläggningar var

att undersöka om de resultat som framkommit på en normalbelägg-

ning även gällde för dessa typer av asfaltbetong.

Totalt har provningarna omfattat fyra typer av undersökningar:

- Slitaget från "plast"dubb och ståldubb vid 60 km/h.

- Slitaget från "plast"dubb och ståldubb vid 85 km/h.

- Slitaget från "plast"dubb och ståldubb vid 85 km/h på speciellt

slitstarka beläggningar.

- Slitaget från lättmetalldubb och ståldubb vid 85 km/h.

 

I de två första körningarna, dels med "plastdubb" och dels med stål-

dubb, var hastigheten 60 km/h och underlaget den konventionella as-

faltbetongen av typ HABT 16 med ortens stenmaterial. Provningen

gjordes i totalt 150000 varv i vardera fallet och spårdjupet var ca

10-15 mm vid körningens avslutResultatet blev att beläggningsslitaget

från den lättare "plast"dubben var betydligt mindre än från den kon-

ventionella ståldubben. Efter avslutad körning hade den lättare dubben

förorsakat en avnötning som var 8519 av ståldubbens vid denna

hastighet, 60 km/h.

Tre körningar utfördes i 85 km/h, två med ståldubb och en med lätt-

dubb av plast. Två något olika ståldubbar provades, en en-flänsdubb

med vikten 1,8 g och en två-flänsdubb med vikten 2,1 g. Trots att en

viss skillnad förelåg i utformning och dubbvikt, blev skillnaden mycket

marginell i beläggningsslitage vid körningarna med de två olika stål-

dubbtyperna. Denna marginella skillnad mellan de båda körningarna

visar också att reproducerbarheten i provningarna är ganska god.

Liksom i den lägre hastigheten var skillnaden i avnötning mellan den

lättare "plast"dubben och den konventionella ståldubben även i detta

fall relativt stor. Efter 150000 varv hade den lättare dubben orsakat en

avnötning som endast var 44 resp 47 % av ståldubbens ( en- resp
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tväfläns) slitage. Vid 250000 varv hade "plastdubben" orsakat ett slita-

ge som endast var 34:19 av tvä-fläns stäldubbens slitage vid denna

hastighet 85 km/h. Den stora slitageskillnaden visade sig också i de

maximala spärdjup som uppkom i beläggningsplattorna. Efter körda

250000 varv var spärdjupen omkring 15 mm för "plastdubb" och

omkring det dubbla, ca 30 mm för stäldubb.

Provningarna pä beläggningsytor av olika slitstyrka visade att avnöt-

ningen i absoluta tal är mycket varierande för olika beläggningstyper.

Speciellt stor var skillnaden mellan å ena sidan den konventionella

beläggningen med mindre slitstarkt stenmaterial och å andra sidan de

slitstarka beläggningarna med bra stenmaterial och oftast hög andel

grovt stenmaterial. De slitstarka beläggningarna hade en avnötning

som i allmänhet endast var mellan 1/5 och 1/3 av slitaget på den

konventionella HABT 16-beläggningen med ortens sten.

Skillnaden mellan slitaget frän lättare "plastdubb" och konventionell

stäldubb var däremot mycket lika för olika beläggningstyper. Den

minsta skillnaden redovisas för en HABS 20-beläggning, avnötningen

frän "plastdubb" var här 57 % av stäldubbens, och den största skillna-

den uppkom pä en HABS 16-beläggning där motsvarande skillnad var

37 %.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att skillnaden i slitage mellan

de nya lättare dubbarna med dubbkropp av härdplast och konventio-

nella stäldubbar är relativt lika på olika beläggningstyper. Pä såväl

slitstarka som mindre slitstarka beläggningar är avnötningen från de

lättare dubbarna i allmänhet ca hälften av motsvarande frän stäldubb.

Dock är den absoluta slitagenivän naturligtvis olika beroende på den

aktuella beläggningens slitstyrka. De mest slitstarka beläggningarna i

provningarna, HABS-beläggningar med mycket bra stenmaterial (por-

fyr), har t ex haft 3-5 gånger mindre avnötning än den jämförda "nor-

malbeläggningen" HABT 16 med ortens stenmaterial.

Motsvarande provningar som ovan har även utförts med dubbar av

lättmetall. Hastigheten var 85 km/h och beläggningen av samma typ

som tidigare, HABT 16 med ortens stenmaterial. Körningen med lätt"

metalldubb utfördes tills 300000 varv hade avverkats. Samma antal
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varv hade tidigare körts med "plastdubb" och något mindre, 250000

varv, med stäldubb på motsvarande beläggning och en jämförelse av

resultaten kan därför ske.

Avnötningen från lättmetalldubbarna var betydligt lägre än från de kon-

ventionella stäldubbarna och tom lägre än från de något lättare "plast-

dubbarna". Efter körda 250000 varv var "kvoten" mellan Iättmetall och

stål endast 35 %, dvs lättmetalldubbar gav ett slitage som endast var

ca 1/3 av vad stäldubbarna orsakat. Motsvarande kvot mellan "plast"

och stål var 44 %. Orsaken till denna skillnad mellan de båda lättare

dubbarna kan man endast gissa sig till men förklaringen finns kanske

i olikheter i utformningen, olika dubbtryck eller skillnader i dubbmate-

rialets förslitning under körningens gäng. Naturligt vore annars att den

något lättare "plastdubben" givit ett lägre slitage än Iättmetalldubben.

Provningarna av stäldubbars och "plastdubbars" inverkan på asfaltbe-

läggningar har genomförts vid två hastigheter, 60 resp 85 km/h och

möjligheter finns därför också att studera vilken inverkan hastigheten

har på avnötningens storlek och om de olika dubbtyperna är lika i

detta avseende.

Denna undersökning, liksom många andra studier, har visat att hastig-

heten har stor betydelse för beläggningsslitagets storlek. Avnötningen

ökar betydligt dä hastigheten ökar. För stäldubb var avnötningen, efter

150000 varv, 86 % större i 85 km/h jämfört med 60 km/h, dvs i stort

sett en fördubbling av slitaget.

För "plastdubbar" har hastigheten inte fullt lika stor inverkan på avnöt-

ningens storlek. En hastighetsökning från 60 till 85 km/h har givit en

slitageökning som är 44 % efter 150000 varv. Att hastigheten har

mindre inverkan för den lättare "plastdubben" jämfört med den kon-

ventionella stäldubben beror förmodligen på att den förra i sig själv är

mindre aggresiv mot beläggningen på grund av den lägre vikten. Bäde

hastighetens och dubbviktens inverkan på slitaget är sannolikt expo-

nentiellt, dvs slitageökningen blir större vid högre hastighet resp högre

dubbvikt.
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Provvägsmaskinen är i första hand konstruerad för undersökningar av

däcks påverkan på beläggningsytor och då speciellt beläggningsslita-

get.Slitaget på däck och dubbar blir emellertid något olikt det som

uppkommer i normal trafik med en blandning av acceleration, inbroms-

ning, kurvtagning etc. Genom att däcken i provvägsmaskinen konstant

rullar i mycket snäv kurva blir slitaget pä dubbarna här betydligt krafti-

gare. För att trots allt få en viss uppfattning om de provade dubbarnas

slitstyrka har dubbutsticket registrerats. Det måste dock understrykas

att de dubbutstick som här noterats inte i absoluta tal direkt kan jäm-

föras mot normalt förekommande utstick utan endast kan jämföras

relativt varandra.

Utsticket registrerades normalt efter inkörda 50 mil (0-mätning) samt

efter varje körda 50000 varv. Avvikelser från denna mätordning finns

emellertid. Resultatet av dubbutsticksmätningarna vid körning i 60

km/h visade att utsticket varit nästan konstant för stäldubbarna medan

"plastdubbarna" minskat i utstick. En jämförelse mellan de båda

dubbtyperna visar att "plastdubbarna" haft en något större förslitning i

detta fallet.

Resultat för de tre körningarna, en med "plastdubb" och två med

stäldubb, i hastigheten 85 km/h visade att skillnaden i utstick redan för

de nya däcken var relativt stort. Minst var utsticket pä "plastdubbarna",

medel 1,13 mm, medan stäldubbarna hade ett medelutstick på 1,32

mm (en-fläns) resp 1,59 (tvä-fläns). En jämförelse av dubbarnas "slit-

styrka 1är därför avse utsticksminskningen och inte det absoluta ut-

sticket. En jämförelse mellan "plastdubb" och en-tläns stäldubb efter

150000 varv visade att minskningen av dubbutsticket varit mycket lika.

För bäda typerna är minskningen ca 0,4 mm. "Plastdubb" har i detta

fall haft jämförbar slitstyrka med stäldubb. Detsamma gäller även om

man jämför med den andra stäldubben, tvä-fläns. Utsticket minskar för

denna stäldubb från 1,59 mm till 0,60 mm, dvs ca 1 mm, på 250000

varv medan utsticksminskningen för "plastdubben" är ca 0,6 mm, från

1,13 mm till 0,50 mm, på 300000 varv.

En tredje jämförelse av dubbutsticket för lättdubb av "plast" och kon-

ventionell stäldubb utfördes vid körningen pä slitstarka beläggningar.

Inte heller i detta fall fanns något i resultatet som antyder att det skulle
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vara skillnad i slitstyrka mellan de båda jämförda dubbtyperna, utan

utsticksminskningen var av samma storleksordning. Sammantaget har

alltså den lättare dubbtypen i de redovisade fallen i allmänhet haft en

likartad slitstyrka som konventionell stäldubb.

Dubbutstickets förändring vid prov med lättmetalldubb har på samma

sätt som ovan undersökts. Utstioket pä lättmetalldubb registrerades,

förutom på denya däcken, efter körda 150000 varv och efter avslutad

körning 300000 varv. Lättmetalldubbarna hade från början det lägsta

medelutstioket, ca 1 mm, av de jämförda dubbtyperna. Under körnin-

gens gäng minskade utstioket till att bli 0,60 mm vid körningens slut.

Jämfört med de två andra dubbtyperna är denna minskning mindre än

vad dessa haft vid motsvarande antal körda varv. Resultatet antyder

därför, liksom fallet var med "plastdubb", att det inte heller för lättdubb

av lättmetall finns anledning att befara att slitstyrkan skulle vara sämre

än hos konventionella stäldubbar.

Slutsatsen av de redovisade undersökningarna är att de lättare

dubbtyperna med härdplast och lättmetall, om de får full marknads-

täckning, på några års sikt kommer att minska beläggningsslitaget frän

dubbdäck till ca hälften. Det innebär en kostnadsbesparing på 125-150

milj kr enligt den senaste dubbdäcksutredningens beräkningar. Ett

minskat beläggningsslitage innebär naturligtvis också andra positiva

effekter bl a på miljön.

Även några andra faktorer avseende beläggningsslitagets storlek har

till viss del förändrats sedan den senaste dubbdäcksutredningen.

Användningen av slitstarka beläggningar, HABS-beläggningar, har

ökat under senare är och förekommer nu även på andra vägar och

gator än de mest trafikstarka. SPS-tal under 10 är inte ovanligt för

beläggningstypen och det genomsnittliga SPS-talet för det svenska

vägnätet 1989 (beräknat till 30 i utredningen) bör därför ha minskat

något. En ytterligare minskning är att förutse dä beläggningstypen

numera läggs i ännu högre utsträckning än tidigare.

En annan faktor som kan antas inverka positivt på ett minskat vägsli-

tage är de alternativt målade körfält som nu blir vanligare. 13-m vägar

mälas idag ibland med 5,5 m breda körfält. Trafiken sprids mera över

vägbredden och slitaget blir därmed mindre accentuerat. Flyttning av
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markeringen i sidled på motorväg är en annan alternativ målning som

av inledande försök att döma också ger en mindre utpräglad

spårbildning.

Sammantaget kan användningen av lättare dubbar och de övriga fak-

torer som här berörts medverka till att dubbdäcksslitaget på beläggnin-

garna inom några är minskar till en nivå som är ca hälften mot

dagens. Det innebär att kostnaden för dubbdäckens del av belägg-

ningsslitaget skulle kunna vara av storleksordningen 100 milj kr per år.

En relativt blygsam kostnad i förhållande till den positiva trafiksäker-

hetseffekt som dubbdäcken har. Inget har heller ännu framkommit

som tyder på att de nya lättare dubbtyperna skulle ha sämre väggrepp

eller slitstyrka än de tidigare konventionella stäldubbarna. Den trafik-

säkerhetshöjande effekten skulle därför vara av samma storleksord-

ning som tidigare.
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Bilagor

1. Frekvensdiagram dubbutstick vid prov i 60 km/h

:1 Lätt dubb "plast"

:2 Konventionell dubb "stål"

2. Frekvensdiagram dubbutstick vid prov i 85 km/h

:1 Lätt dubb "plast"

:2 Konventionell dubb "stål", en-fläns

:3 Konventionell dubb "stål", tvâ-fläns
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